தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாணைம்
விரம்ப எண். 596

அறிவிக்ணக எண்: 16/2021

ோள்: 20.10.2021

`

ருங்கிணைந்த புள்ளியில் சார்நிணயப் பணிகளில் அடங்கி பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்களில்

நேடி நினம் சசய்லதற்கான எழுத்துத் நதர்விற்கு 19.11.2021 அன்று லண இணை லழி மூயம்
ட்டுந விண்ைப்பங்கள் லநலற்கப்படுகின்மன.
எச்சரிக்ணக



நதர்லாணைத்தின் சதரிவுகள் அணனத்தும் விண்ைப்பதாரின் தலரிணசப்படிந
நற்சகாள்ரப்படுகின்மன.

சபாய்ான லாக்குறுதிகணர சசால்லி, தலமான லழியில் நலணய லாங்கிதருலதாக கூறும்
இணடத்தகர்களிடம் விண்ைப்பதார் மிகவும் கலனாக இருக்குாறு




எச்சரிக்கப்படுகின்மனர்.

இதுநபான்ம தலமான ற்றும் நேர்ணற்மலர்கரால் விண்ைப்பதாருக்கு ஏற்படும்
எவ்வித இறப்புக்கும் நதர்லாணைம் எந்தவிதத்திலும் சபாறுப்பாகாது.

இணைழி விண்ைப்பத்தில் குறிப்பிடப்படும் அணனத்துத் தகலல்களுக்கும்

விண்ைப்பதாந முழுப்சபாறுப்பாலார். விண்ைப்பதார், நதர்விற்கு இணைலழியில்
விண்ைப்பிக்கும் சபாழுது, ஏநதனும் தலறு ஏற்படின், தாங்கள் விண்ைப்பித்த இணை

நசணல ணங்கணரநா / சபாதுச்நசணல ணங்கணரநா குற்மம்சாட்டக்கூடாது .
விண்ைப்பதார் பூர்த்தி சசய்ப்பட்ட இணைலழி விண்ைப்பத்திணன இறுதிாக

சர்ப்பிக்கும் முன்னர் ேன்கு சரிபார்த்த பின்னந சர்ப்பிக்குாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்
.
விண்ைப்பதார்கள் பதிவுக்கட்டைாக ரூ .150/-ஐ (ரூபாய் நூற்று ஐம்பது ட்டும்

) சசலுத்தி

sதங்கரது அடிப்பணட விலங்கணர நிந்தப்பதிவு மூயாக (OTR) கட்டாாக பதிவு சசய்து சகாள்ர
நலண்டும். இந்த நிந்த பதிவு முணமயில் பதிவு சசய்த விண்ைப்பங்கள் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து
5 லருட காயங்களுக்கு சசல்யத்தக்கதாகும்
புதுப்பித்துக் சகாள்ர நலண்டும்
கருதப்படாட்டாது.

.

. அதன் பிமகு உரி பதிவுக் கட்டைத்ணதச் சசலுத்தி

நிந்த பதிலானது எந்த ரு பதவிக்கான விண்ைப்பாக

1. பணியிடங்கள் பற்றி விலங்கள்
ல.

பதவியின் சபர் ற்றும் பதவிக்

பணியின் சபர் ற்றும்

காலிப் பணியிடங்களின்

எண்.

குறியீட்டு எண்

பணிக்குறியீட்டு எண்

எண்ணிக்ணக

1)

கக்கிடுதர் ற்றும் டுப்பூசி

மிழ்ாடு பதாது சுகாாம்

30

தண்டகக் காப்தாபர்

ற்றும் நாய்த்டுப்பு

(பதாது சுகாாம் ற்றும் டுப்பு

ருந்து சார்நிறனப் தணி

ருந்துத் துறந)

(குறியீட்டு ண்:053)

(தவிக் குறியீட்டு ண்:3201 )

சம்பர ஏற்ம முணம

Rs.19,50062,000/(நிறன-8)
(ாற்றிறக்கப்தட்ட
சம்தப முறந)

-22)

மிழ்ாடு ருத்து

(குடும்த னத் துறந)

சார்நிறனப் தணிகள்

(**முன்பகாப்தட்ட

(தவிக் குறியீட்டு ண்:2010)

(குறியீட்டு ண்: 049 )

காலிப்தணியிடங்கள்)

3)

Rs.20,60065,500/(நிறன-10)

159**+2

ட்டா சுகாா புள்ளினாபர்

(ாற்றிறக்கப்தட்ட
சம்தப முறந)

2

புள்ளியில் உவிாபர்

மிழ்ாடு உவு

(உவு தாதுகாப்பு ற்றும்

தாதுகாப்பு சார்நிறனப் தணி

ருந்து நிர்ாகத் துறந)

(குறியீட்டு ண்:110)

(தவிக் குறியீட்டு ண்:3125)

Rs.35,9001,13,500
(நிறன-13)
(ாற்றிறக்கப்தட்ட
சம்தப முறந)

** ரிறச ண். 2-ல் உள்ப தவிக்கு அசாற நிறன ண். 6, இறபஞர் னம் ற்றும் விறபாட்டு
நம்தாடு (S1) துறந, ாள் 20.02 . 2019-ன்தடி 3% காலிப்தணியிடங்கள் சிநந் விறபாட்டு வீர்களுக்கு
ஒதுக்கீடு பசய்ப்தட்ட பின்
குறிப்பிடப்தட்டுள்பது.

உள்ப

காலிப்தணியிடங்கள் ட்டுந நநன அட்டறயில்

குறிப்பு

குறிப்பிட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாயன்றி, அறிவிக்கப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களின்
எண்ணிக்ணகானது நதாாானதாகும் .

நலும் காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்ணக

ாறுதலுக்குட்டபட்டதாகும். விலங்களுக்கு விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுணகள் பத்தி
11 (A)-ஐக் காண்க.

2. காலிப் பணியிடங்களுக்கான பகிர்ானப் பட்டில்

இட துக்கீட்டு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்
பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

ற்றும் காலிப்பணியிட பகிர்ான பட்டில்கள்

3. முக்கிான ோட்கள் ற்றும் நேம்:அ)
ஆ)

அறிவிக்ணக ோள்

20.10.2021

இணைதரம் மூயம் விண்ைப்பங்கள்
சர்ப்பிப்பதற்குரி இறுதி ோள்

19.11.2021

எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறும் ோள் ற்றும் நேம்
தாள் 1 (பாடம்)

09.01.2022 முற்பகல் 10.00 ணி முதல் 1.00 ணி லண

தாள் 2 (சபாது அறிவு)

09.01.2022 பிற்பகல் 03.00 ணி முதல் 5.00 ணி லண

குறிப்பு:இத் நதர்வின் சசல்பாடுகளுக்கான உத்நதச காய நிர்ைம் சதாடர்பாகபிற்நசர்க்ணக –V-ஐ காண்க.
நற்காணும் தத்தி குறித்து அசிடமிருந்து ஆறநதும் பதநப்தடின் , அறிவிக்றகயில் ாறுலுக்குட்தடும்.

-34. தகுதிகள்

(அ) லது லம்பு (01.07.2021 அன்றுள்ரபடி)
அதிகதட்ச து

.ண்.

‚றணநார்‛ (ஆ.தி.,

தவியின் பதர்

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,

மி.பி.ல.,()., மி.பி.ல., () சீ..,

ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல.,().,

மி.பி.ல., பி.ல., பி.ல.(மு) ற்றும்

பி.ல., பி.ல.(மு) தவி

சார்ந்த ஆதலற்ம

மி.பி.ல., () சீ.., மி.பி.ல.,

அணனத்து லகுப்புகணரயும்
விதணலகள்

1)

கக்கிடுதர் ற்றும் டுப்பூசி தண்டகக்
காப்தாபர் (பதாது சுகாாம் ற்றும் டுப்பு
ருந்துத் துறந)

2)

ட்டா சுகாா புள்ளினாபர் (குடும்த
னத் துறந)

3)
குறிப்பு:-

30 திறண பூர்த்தி

அறடந்திருத்ல் கூடாது

து ம்பு இல்றன

புள்ளியில் உவிாபர் (உவு
தாதுகாப்பு ற்றும் ருந்து நிர்ாகத் துறந)

* அசாற ( நிறன) ண்.91, னிப நனாண்றத் (ஸ்) துறந, ாள் 13.09.2021ன்தடி, து உச்ச

ம்பு 30 ஆண்டுகளிலிருந்து 32 ஆண்டுகபாக உர்த்ப்தடுகிநது.
விபக்கம்:-

உச்ச லது லம்பு

இல்ணய” என்மால் விண்ைப்பதார் விரம்ப அறிவிக்ணக சலளியிடப்ப

டும்

ோரன்நமா/ பதவிக்கு நதர்வு சசய்ப்ப டும் ோரன்நமா, பதவியில் அர்த்தப்ப டும் ோரன்நமா 60
லதிணன பூர்த்திசசய்திருத்ல் கூடாது.
லது லம்புச் சலுணக

(i) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணமபாடுகளுணட ாற்றுத்திமனாளிகள்:-

நிர்ையிக்கப்பட்ட லது லம்பிற்கு நல் பத்தாண்டு லண லது லம்புச் சலுணக சபமத்

தகுதியுணடலாலார்கள்[தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள்(பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு
64-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு]

(ii) முன்னாள்இாணுலத்தினர்:

அ) ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல. (), மி.பி.ல. () சீ.., மி.பி.., பி.ல., ற்றும் பி .ல.(மு) தவி ஏணன
லகுப்பிணனச் சார்ந்தலர்களுக்கு

50 லது லண சலுணக லறங்கப்படும்

. [தமிழ்ோடு

அசுப்பணிாரர்கள்(பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 63-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு]
ஆ)ஏற்கனநல ஏநதனும் ரு பிரிவு

/ பணி/ பதவிக்குத் நதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட விண்ைப்பதார் ,

முன்னாள் இாணுலத்தினர் என்ம சலுணகணப் சபம முடிாது . [தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள்

குறிப்பு:-

(பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(j)ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு]

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப., மி.பி.ல. (), மி.பி.ல. () சீ.., மி.பி.., பி.ல., ற்றும் பி.ல.(மு) தவி‚ஏணனநார்‛ாநிய,

த்தி அசில் ஐந்தாண்டுகள் அல்யது அதற்கு நற்பட்டு முணமான பணியில் பணிபுரிந்து லருபலர்
இப்பதவிக்குரி லது லம்பிற்குள் இருந்தாலும் , இப்பதவிக்கு விண்ைப்பிக்கத் தகுதிற்மலர்கள்
ஆலார்கள். விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுணகள் பத்தி

3(F) ஐக் காண்க .

அசுப்பணிாரர்கள்(பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 3(r)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு]

[தமிழ்ோடு

-4ஆ) கல்வித்தகுதி (20.10.2021 அன்றுள்ர படி)
விண்ைப்பதார்கள் கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர கல்வித்தகுதி ற்றும் அதற்கு இணைான

கல்வித்தகுதியிணன பல்கணயக் கறக ானிக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கணயக் கறகம்
அல்யது பல்கணயக் கறக ானிக் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுலனத்திடமிருந்து
சபற்றிருக்க நலண்டும்.

Name of the Post
Computor–cumvaccine store keeper
in Public Health and
Preventive Medicine
Department

Block
Health
Statistician in Family
Welfare Department
Statistical Assistant in
Food Safety & Drug
Administration
Department

Educational Qualification
A degree in Statistics or a Degree in Mathematics with
Statistics as a special subject or having qualified in any
one of the following subjects namely:
i.
Fundamental
Statistics,
Applied
Statistics
Probability and Applied Statistics and Basic
Statistics for actuarial Science.
ii.
Fundamental Statistics and Applied Statistics.
iii.
Applied Statistics only
iv.
Probability and Applied Statistics.
v.
Practical Statistics and Statistics interference.
A Degree in Statistics or Mathematics or Economics from
any University or Institution recognized by the University
Grants Commission.
A Masters degree in Mathematics or Statistics with
working knowledge of computer statistical tools.
(Refer Annexure-III of this notification)

குறிப்பு
1.

கல்வித்தகுதிானது பத்தாம் லகுப்பு + பன்னிசண்டாம் லகுப்பு (அ) அற்கு இறாண கல்வித்
குதி + இபநிறன பட்டம் + முதுநிறன பட்டம் என்ம லரிணசயின்படி பயின்றிருக்க நலண்டும்.
(தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள்(பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 25-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு)

2.

நதர்வு முடிவுகள் அறிவிக்ணக ோரன்நமா அல்யது அதற்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்க

நலண்டும். (தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முணமணகள் ) சட்டம் 2016, பிரிவு 20(4) (iv)-ல்

குறிப்பிட்டுள்ரலாறு).
3.

இணைக் கல்வித் தகுதி சபற்றிருப்பதாக உரிண நகாரும் விண்ைப்பதார் இணைக்கல்வி என
அறிவிக்கப்பட்ட அசாணையிணன சான்மாலைாக சர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில்

அவ்லசாணைானது நதர்வுக்கான அறிவிக்ணக ோரன்நமா அல்யது அதற்கு முன்னதாகநலா

சலளியிடப்பட்டிருக்க நலண்டும். நலும், அவ்லசாணையிணன நதர்லாணைம் நகாரும் சபாழுது
சர்ப்பிக்க அல்யது பதிநலற்மம் சசய் நலண்டும்
விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும் .

.

தலறும் பட்சத்தில் அவ்விண்ைப்பதாரின்

அசாணை இத்நதர்வின் அறிவிக்ணக ோளுக்கு பிமகு

சலளியிடப்பட்டிருப்பின் அஃது ஏற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது
அறிவுணகள் பத்தி‘’9’ன் குறிப்பிணனக் காண்க].

.

[விண்ைப்பதார்களுக்கான

-5(இ) உடற்தகுதி சான்றிதழ்
பணி நினதிற்காக சதரிவு சசய்ப்படும் விண்ைப்பதார்கள் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ர தத்தில் உடற்தகுதிச்
சான்றிதணறச் சர்பிக்க நலண்டும்

.

ாதிரி தடிம்

இவ்றிவிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக

–IV-ல்

இணைக்கப்பட்டுள்ரது. பரிவு பசய்ப்தட்ட பரிாபர் இச்சான்றிறண , ணது நிண அலுனரிடம் தணியில்
நசரும் நதாது சர்பிக்க நண்டும்.
தவியின் பதர்

நிர்ையிக்கப்பட்டுள்ர

உடற்தகுதி சான்றிதழ் படிலம்

தார்ற ம் – III (அ) அற்கு

பசனாட்சி தவிக்கு

நனாண நிநக்குருடு குறநதாடு

நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப தடிம்

பார்ணலயின் தம்
கக்கிடுதர் ற்றும்
டுப்பூசி தண்டகக்
காப்தாபர்
(பதாது சுகாாம் ற்றும்
டுப்பு ருந்துத் துறந)
ட்டா சுகாா
புள்ளினாபர் (குடும்த
னத் துறந)

உள்பர்கள் இப்தவிக்கு
குதிற்நார்

தார்ற ம் – III (அ) அற்கு
நனாண

புள்ளியில் உவிாபர்

பசனாட்சி ற்றும் அறச்சுப் தணி
அல்னா தவிக்கு

நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப தடிம்
தார்ற ம் - I

(உவு தாதுகாப்பு ற்றும்
ருந்து நிர்ாகத் துறந)

பசனாட்சி ற்றும் அறச்சுப் தணி
அல்னா தவிக்கு

நிர்யிக்கப்தட்டுள்ப தடிம்

சதரிவிற்கு லரும் கண்பார்ணல குணமபாடுணட விண்ைப்பதார்கள் தகுதி லாய்ந்த அசு கண் ருத்துல
நிபுைரிடம் (Specialist) கண்பார்ணலத் தகுதிச் சான்றிதணறப் சபற்று நின அலுலயரிடம் சர்ப்பிக்க நலண்டும்.

(ஈ) தமிழ் சாழியில் தகுதி

விண்ைப்பதார்கள் நபாதுான தமிறறிவு சபற்றிருக்க நலண்டும் . (நலும் விலங்களுக்கு

‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகளில்‛ உள்ர பத்தி 14(I)-ஐ காண்க)
5.அ) கட்டைம்
அ)

பதிவுக் கட்டைம்

நிந்திப் பதிவுக்கட்டைம் (அ.ஆ(நி) எண்.32, பணிாரர் () நிர்லாக சீர்திருத்தத்துணம , ரூ.150/ோள் 01.03.2017-இன் படி திருத்திணக்கப்பட்ட கட்டைம்.
குறிப்பு

நிந்த பதிவில் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து ஐந்தாண்டுகள் முடிவுமாத
விண்ைப்பதார்கள்,

இத்நதர்வுக்கான பதிவுக்கட்டைம் சசலுத்துலதிலிருந்து

வியக்கு அளிக்கப்படுகின்மனர்.
ஆ) நதர்வுக் கட்டைம்
குறிப்பு

கீநற குறிப்பிடப்பட்டுள்ர நதர்வுக்கட்டைச் சலுணக சபம தகுதியுணடலர்கள் தவி பிம

விண்ைப்பதார்கள், இணைலழி விண்ைப்பத்ணதச் சர்ப்பிக்கும்நபாது நதர்வுக்கட்டைம்
சசலுத்த நலண்டும்.

ரூ.100/-

-6குறிப்பு

(1) விண்ைப்பதார் தங்களுணட ரு முணமப் பதிவுடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது
கட்டாாகும்.

பநாசட்ரிக் உள்ளிட்ட ஆதார் எண்ணுடன்

சதாடர்புணட தகலல்கள் ,

விண்ைப்பதார் அணடாரம் காணும் நோக்கத்திற்காக ட்டுந பன்படுத்தப்படும்

.

நதர்லாணைம் அத்தகலல்கணர நசமிக்கநலா , ாருடனும் பகிநலா சசய்ப்படாட்டாது .
விண்ைப்பதார் ருமுணமப்பதிவில் தங்கரது ஆதார் எண்ணிணன இணைப்பதற்கான
ப்புதணய அளிக்குாறு நகட்டுக் சகாள்ரப்படுகின்மனர்

. விண்ைப்பதாரின் உண்ணத்

தன்ணயிணன உறுதி சசய்லதற்காக ட்டும் Central Identities Data Repository-க்கு ஆதார்
சதாடர்புணட விலங்கணர நதர்லாணைம் பகிர்ந்துக் சகாள்ளும்

.

லருங்காயத்தில்

விண்ைப்பிக்க இருக்கும் விண்ைப்பதார் அணனலரும் புதிதாக ருமுணமப் பதிவு எண்ணை

உருலாக்குலதற்கும் / புதுப்பிப்பதற்கும் / ஏற்கனநல பன்பாட்டில் உள்ர ருமுணமப் பதிவில்
உள் நுணறலதற்கும் , எந்த ரு நதர்வு அறிவிக்ணகக்காக விண்ைப்பிப்பதற்கும் ஆதார்

எண்ணிணன இணைப்பது கட்டாானதாகும் . ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகளில்‛

உள்ர பத்தி 2(B)-ஐ காண்க..

(2) ருமுணமப்பதிவு என்பது பதிவு சசய்தோள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் லணசசல்லுபடிாகும்
ஐந்து ஆண்டுகள் முடிந்த பின்னர்

.

, விண்ைப்பதார், ருமுணமப்பதிவிணன (One Time

Registration), அதற்காக நிர்ையிக்கப்பட்ட கட்டைத்திணனச் சசலுத்தி கட்டாம் புதுப்பித்துக்
சகாள்ர நலண்டும்

.

ருமுணமப்பதிவு என்பது நதர்வுக்கான விண்ைப்பத்திலிருந்து

ாறுபட்டதாகும். விண்ைப்பதார் நதர்வு எழுத விரும்பும் வ்சலாரு நதர்விற்கும் , தனித்தனிந
இணைலழியில் விண்ைப்பிக்க நலண்டும் . [விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகளில் ‛

உள்ர பத்தி 2(C)-ஐ காண்க].

(3) நிந்த பதிவில் பதிவு சசய்து பதிவுக்கட்டைானரூ50/- 01.03.2017க்கு முன் சசலுத்தி தற்நபாது
அனுதிக்கப்பட்ட நிணயயில் உள்ர ற்றும்

01.03.2017க்கும் பின் ரூ .150/- சசலுத்தி நிந்த

பதிவிணன சசய்தலர்கள் பதிவுக் கட்டைம் சசலுத்த வியக்களிக்கப்படுலார்கள்
.
ஆ) நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக:லணக

சலுணக

1) ஆதிதிாவிடர்/ ஆதிதிாவிடர்(அருந்ததிர்),

கட்டைம் சசலுத்த நதணலயில்ணய

2) பறங்குடியினர்

கட்டைம் சசலுத்த நதணலயில்ணய

3)மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் (ல),

மூன்று முணம ட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத்

மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்() சீர்பினர் நதணலயில்ணய
ற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்

4)இஸ்யாமில்யாத பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் மூன்று முணம ட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத்
/ பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்யாமி லகுப்பினர்

நதணலயில்ணய

5) முன்னாள் இாணுலத்தினர்

இண்டு முணம ட்டும் கட்டைம் சசலுத்தத்
நதணலயில்ணய.

-76)நிர்ையிக்கப்பட்ட குணமபாடுணட

கட்டைம் சசலுத்தத் நதணலயில்ணய.

7) ஆதலற்ம விதணலகள்

கட்டைம் சசலுத்தத் நதணலயில்ணய.

ாற்றுத்திமனாளிகள்
குறிப்பு

(i) முந்ணத விண்ைப்பங்களில் நகாப்பட்ட கட்டைசலுணக , உரிணகணர உள்ரடக்கி சாத்த
நதர்வுக்கட்டை இயலச லாய்ப்புகளின்எண்ணிக்ணக கைக்கிடப்படும்.
(ii) விண்ைப்பதார் சபறும் இயலச லாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகானது சதரிவின் எந்நிணயயிலும்
நதர்லாணைத்தால் சரிபார்க்கப்படும்.

(iii) விண்ைப்பதார் தம்முணட முந்ணத விண்ைப்பங்கள் சதாடர்பான தகலல்கணர ணமத்து
விண்ைப்பக்கட்டைம் சசலுத்துலதிலிருந்து கட்டை வியக்கு தலமாகக்

நகாரும்பட்சத்தில்,

அலருணட விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படுலதுடன், நதர்லாணைத்தால் ேடத்தப்படும் நதர்வுகள் /
சதரிவுகளில் கயந்து சகாள்லதிலிருந்து ருலருட காயத்திற்கு வியக்கி ணலக்கப்படுலார்.
(iv) விண்ைப்பதார் நதர்வுக்கட்டைவியக்கு சதாடர்பான இயலச சலுணகணப் சபறுலதற்கு ‚ஆம்‛

அல்யது ‚இல்ணய‛ என்ம விருப்பங்கணர கலனாக நதர்வு சசய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார் .
விண்ைப்பம் சலற்றிகாக சர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் , சதரிவு சசய்ப்பட்ட விருப்பங்கணர
ாற்மம் சசய்நலா, திருத்தம் சசய்நலா இயாது.

(v) விண்ைப்பதார், தங்களுணட தன்விலப்பக்கத்தின் Application History-ல் நதான்றும்
தகலல்கணரப் சபாருட்படுத்தால் நதர்வுக்கட்டைச்சலுணக இதுலண எத்தணன முணம
பன்படுத்தப்பட்டுள்ரது என்பணத தங்களின் சசாந்தேயன் கருதி

கைக்கிட்டு

(vi) கட்டைச்சலுணக நகாரி விண்ைப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பானது

விண்ைப்பிக்கப்பட்ட

ணலத்துக்சகாள்ளுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்.

பதவிகணரப் சபாருட்படுத்தால்

விண்ைப்பதார்களுக்கு அனுதிக்கப்பட்ட சாத்த

இயலசலாய்ப்புகளின் எண்ணிக்ணகயிலிருந்து ரு லாய்ப்பு குணமக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.
(vii) அனுதிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச இயலச லாய்ப்புகணர சபற்றுக்சகாண்ட விண்ைப்பதார்

/

நதர்வுக்கட்டைச் சலுணகண சபம விரும்பாத விண்ைப்பதார் / நதர்வுக்கட்டைச் சலுணகக்கு
தகுதிற்ம விண்ைப்பதார் நதர்வுக்கட்டைச்சலுணக நகாருகிமாா என்ம நகள்விக்கு எதிாக
‚இல்ணய‛

என்ம விருப்பத்திணன சதரிவு சசய்நலண்டும்

.

அவ்விண்ைப்பதார்

நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைம் சசலுத்தும் முணம மூயம் நதணலான கட்டைத்திணன
சசலுத்த நலண்டும்.

(viii) விண்ைப்பதார் நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக்கட்டைத்துடன் குறித்த நேத்திற்குள்
விண்ைப்பத்திணன சர்ப்பிக்கவில்ணயசன்மால்

,

விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்

(‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகளில்‛ பத்தி - 6-ல் உள்ரலாறு)

.

-86. நதர்வுக் கட்டைம் சசலுத்தும் முணம

 நதர்வுக் கட்டைம் ரூ.100/- ஐ (ரூபாய் நூறு ட்டும் ) இணைலழியில் ட்டும் (இணை லங்கி/
பற்று அட்ணட/ கடன் அட்ணட ) விண்ப்பிக்க நிர்ையிக்கப்பட்ட இறுதி ோளிற்குள் சசலுத்த
நலண்டும் .

 விண்ைப்பதார்கள் நசணலக் கட்டைமும் இணைத்து சசலுத்த நலண்டும்.
 விண்ைப்பதார்களின் கட்டைச் சலுணகக்கான தகுதியின் அடிப்பணடயில்தான்
நதர்வுக்கட்டைம் சசலுத்துலதிலிருந்து வியக்கு சபம முடியும்.

 இணைலழியில் நதர்வுக் கட்டைம் சசலுத்தால், நேடிாக சசலுத்தும் லணவு காநசாணய/

அஞ்சயக காநசாணய நபான்மணல ஏற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது. அத்தணக விண்ைப்பங்கள்
நிாகரிக்கப்படும்.

 நதர்வுக் கட்டைச் சலுணக நகாரும் விண்ைப்பதார்கணரத் தவி ஏற்கனநல நிந்த பதிவு
சசய்த விண்ைப்பதார்கள் இப்பதவிக்கு நிர்ையிக்கப்பட்ட நதர்வுக் கட்டைத்ணத சசலுத்த
நலண்டும். நிந்தப் பதிவு முணமயில் பதிவு சசய்துள்ர விண்ைப்பதார்கள் நிந்த பதிவு

முணமயில் பதிவு சசய்த ோளிலிருந்து 5 லருட காயத்திற்கு பதிவுக் கட்டைம் சசலுத்துலதற்கு
ட்டும் வியக்கு அளிக்கப்படும் . இந்த நிந்தப் பதிவு இப்பதவிக்குரி நதர்வுக் கட்டைாக
கருதப்படாட்டாது

(நதர்வு கட்டைம் சதாடர்பாக “

விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகளில்‛ பத்தி – 2(V)ஐ

காண்க)

7. சலுணககள்

(i) ஆதிதிாவிடர்,

ஆதிதிாவிடர்

(அருந்ததிர்),

பட்டில் பறங்குடியினர்

,

மிகவும்

பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் (), மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் () சீர்பினர், மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர்
லகுப்பினர்,

பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் / பிற்படுத்தப்பட்ட இசுயாமி

ஆதலற்ம விதணல ,

முன்னாள் இாணுலத்தினர் ,

நிர்ையிக்கப்பட்ட

குணமபாடுணட ாற்றுத் திமனாளிகளுக்கான லது / தகுதி ற்றும் கட்டைச் சலுணககள்
குறித்த விலங்கள் ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்‛ பத்தி
காண்க.
(i)

3(D),5 & 6 ஐக்

நநய குறிப்பிடப்பட்டுள்ர சலுணகண நகாரும் விண்ைப்பதார்கள் அதற்குரி
ஆதாங்கணர நதர்லாணைம் நகாரும்

நபாது சர்ப்பிக்க நலண்டும்

. சர்ப்பிக்கத்

தலறினால் உரி ழிமுறநகறபப் பின்தற்றி பிநகுவிண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்.
குறிப்பு:
முன்னாள் இாணுலத்தினர், ஏநதனும் ரு பிரிவு / பணியில் அடங்கி பதவிக்கு நதர்ந்சதடுக்கப்பட்டு
விட்டால், பின்னர், நலறு எந்த நின நிகழ்வுகளிலும் முன்னாள் இாணுலத்தினர் என்ம சலுணகண

நகா முடிாது. (தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர்கள் (பணி முணமணகள் சட்டம் 2016 பிரிவு 3(j) (vii) -ல்
குறிப்பிட்டுள்ரலாறு)

-98. எழுத்துத் நதர்விற்கான பாடத்திட்டம்(சகாள்குறி லணக) (OMR Method):சதரிவிற்குத் தகுதி சபம குணமந்தபட்ச
திப்சபண்கள்
காய

பாடம்

அரவு

அதிகபட்ச

திப்சபண்கள்

ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,
மி.பி.ல.,()., மி.பி.ல.,

‚ஏணனநார்‛

( ஆ.தி., ஆ.தி(அ), ப.ப.,

() சீ.., மி.பி.ல.,

மி.பி.ல.,()., மி.பி.ல., ()

ற்றும் பி.ல.(மு)

ற்றும் பி.ல.(மு) தவி)

150

200

பி.ல.(மு.) தவி

சீ.., மி.பி.ல., பி.ல.(மு.)

தாள் –I (தாடம்)

(200 வினாக்கள்)

3

(பட்டப்படிப்பு தம்)

ணி

கீழ்கண்டற்றுள் நனும்

நேம்

ஒன்று :
1.

புள்ளியில்

2.

கணிவில்

3.

300

(குறியீட்டு ண்:274)
(குறியீட்டு ண்:276)
பதாருளில்

குறியீட்டு ண்:275)

தாள் –II(பதாது அறிவு)
(100 வினாக்கள்)

2

(பாடக்குறியீடு-003)

ணி

சபாது அறிவு

200

நேம்

( பட்டப்படிப்பு தம்)

(75 வினாக்கள்) ற்றும்

திமனறிவுத் நதர்வு (பத்தாம்

லகுப்பு தம்) (25 வினாக்கள்)
சாத்தம்

குறிப்பு:

(i) நற்காணும் தத்தி

ாறுலுக்குட்தடும்.

500

குறித்து அசிடமிருந்து ஆறநதும் பதநப்தடின்

, அறிவிக்றகயில்

(ii) தாள்-I ற்றும் ாள்-II தாடத்திற்காண விணாத்ாட்கள் தமிழ் ற்றும் ஆங்கிய சாழி லழிகளில்
அணக்கப்பட்டிருக்கும்.

(iii) நதர்லாணைத்தால் ேடத்தப்படும் நபாட்டித் நதர்வுகளுக்கு சசல்லும் முன் பின்பற்ம நலண்டி
லழிமுணமகள் குறித்து விண்ைப்பதார்களின் விதிமுணமயில் பத்தி 17ஐ காண்க.

(iv) விண்ப்தார்கள் ாள் -Iற்காண தாடத்திட்டத்தில் நனும் ஒன்றிறண பரிவு பசய்

அனுதிக்கப்தட்டாலும், அறிவிக்றக 4(ஆ) – இல் குறிப்பிட்டுள்ப கல்வித்தகுதி ற்றும் அதற்கு
இணைான கல்வித்தகுதியிணனபதற்றிருந்ால் ட்டுந குதியுறடாக கருப்தடுர்.
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(v) நற்குறிப்பிட்ட பாடங்களுக்கான பாடத்திட்டம் இவ்லறிக்ணகயின் பிற்நசர்க்ணக

II –ல்

உள்ரது. நலும் நர்ாற இறபத்திலும்(www.tnpsc.gov.in) உள்பது.

9. சதரிவுசசய்யும் முணம

சதரிவு ற்ணம நிணயயிணனக் சகாண்டது . எழுத்துத் நதர்வில் விண்ைப்பதார்கள் சபற்ம

திப்சபண்கள், இட துக்கீட்டு விதி ஆகிலற்றின் அடிப்பணடயில் விண்ைப்பதார்களின்
சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்படும், சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின் சதரிவுக்கு தகுதியுணட
விண்ைப்பதார்கள் கயந்தாய்விற்கு அணறக்கப்படுலர்.

நற்காணும் தத்தி குறித்து அசிடமிருந்து ஆறநதும் பதநப்தடின், அறிவிக்றகயில் ாறுலுக்குட்தடும்.

குறிப்பு:-

1.

முதலில் முன் சகாைப்ப்பட்ட காலிப்பணியிடங்களுக்கு பரிவு சசய்ப்படும் . [ தமிழ்ோடு

2.

இண்டாலது, இடதுக்கீட்டு

அசுப் பணிாரர்கள்(பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 27)]
பசய்ப்தடும்.

முணமயில் தற்நபாணத

பணியிடங்களுக்கு

பரிவு

10.நதர்வு ணங்கள்
கீழ்காணும் நதர்வு ணங்களில் எழுத்துத் நதர்வு ேணடசபறும்.
லரிணச

ணத்தின்

எண்

சபர்

ணக் குறியீட்டு எண்
0101

1.

பசன்றண

2.

துற

3.

நகாம்புத்தூர்

4.

திருச்சி

5.

திருபல்நலி

6.

நசனம்

7.

ஞ்சாவூர்

8.

நலூர்

2701

9.

உகண்டனம்

1301

1001
0201
2501
2601
1701
1901

(i) நற்குறிப்பிட்டுள்ர நதர்வு ணங்களில் ஏநதனும் இண்டு றங்கறப விண்ைப்பதார்கள்
எழுத்துத் நதர்விற்காக நதர்ந்சதடுக்க நலண்டும் .

ாற்றுத்திநணாளி விண்ப்தார் ஒரு

ாட்டத்ற ட்டும் நர்வு றாக நர்ந்படுத்துக்பகாள்ப அனுதிக்கப்தடுார்.

(ii) நதர்வு ணத்ணத ாற்மக் நகாரும் நகாரிக்ணக ஏற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது

விலங்களுக்கு ‚ விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் 17(A)(ii) ஐக்‛ காண்க)

(iii) நதர்வு ணங்களின் எண்ணிக்ணகணக் கூட்டநலா

,

. (நலும்

குணமக்கநலா அல்யது

விண்ைப்பதார்கணர நலறு ணங்களுக்கு துக்கீடு சசய்நலா நதர்லாணைத்திற்கு
உரிணயுண்டு.

(iv) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வு எழுதுலதற்கும்
தங்கரது சசாந்த சசயவில் லநலண்டும்.

/ சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கும் / கயந்தாய்விற்கும்

11. அ) பணி விலங்கள்

விண்ைப்பதார், இணை லழியில் விண்ைப்பிக்கும் நதாது, இந்தி அசின் அல்யது

இந்திாவில் உள்ர ரு ாநிய அசின் பணியில் அல்யது உள்ராட்சி அணப்புகளின் அல்யது

பல்கணயக்கறகங்கள் அல்யது இந்தி அசின் அல்யது இந்திாவிலுள்ர ரு ாநிய அசின்
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நிறுலனங்களில் நிந்தப் பணியில் அல்யது தற்காலிகப் பணியில் இருப்பின், தங்கரது பணி குறித்த
விலத்திணன நதர்லாணைத்திற்கு சதரிவித்தல் நலண்டும்

.விண்ைப்பதார், பணி குறித்த

உண்ணண ணமக்கும் பட்சத்தில், அலது விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்.
விண்ைப்பதார், தங்களுணட விண்ைப்பங்கணர துணமத்தணயலர் லாயியாகநலா
அல்யது தாம் லகித்து லரும் பதவிக்கு நினம் சசய்லதற்கு தகுதி சபற்ம அலுலயர் மூயாகநலா
அனுப்பத் நதணலயில்ணய . ாமாக, தது துணமத்தணயலருக்கு , தாம் நதர்லாணைத்தின்

எந்தத் நதர்வுக்கு விண்ைப்பிக்கிமார் என்பணத எழுத்து மூயம் சதரிவித்து , சதரிலாகும் பட்சத்தில்
விண்ைப்பதார்களுக்கான அறிவுணகள் பத்தி 14 (P)-ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு தணடயின்ணச்
சான்றிதணற சர்பிக்க நலண்டும்.

ஆ) குற்மவில் லறக்குகள் / ழுங்கு ேடலடிக்ணககள் சதாடர்பான உறுதிசாழி
(i) இணை லழி விண் ைப்பத்தில் நிலுணலயிலுள்ர குற்மவில் / ழுங்கு ேடலடிக்ணககள்
பற்றி சதரிவித்துள்ர விண்ைப்பதார்கள் , அது சதாடர்பான முதல் தகலல் அறிக்ணகயின்

ேகணய / குற்மக் குறிப்பாணையின் ேகணய (நேர்வுக்நகற்ப) கண்டிப்பாகப் பதிநலற்மம் /
சர்ப்பிக்க நலண்டும் . நகாரும்நபாது நற்கண்ட ஆலைங்கணர சர்ப்பிக்கத் தலறும்
பட்சத்தில் விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்.

(ii) விண்ைப்பதார்கள், தங்கள் மீதான குற்மவில் ேடலடிக்ணககளில் குற்மத் தீர்ப்பு / ழுங்கு
ேடலடிக்ணககளில் தண்டணை விதிக்கப்பட்டது சதாடர்பாக தங்கரது இணை லழி

விண்ைப்பத்தில் சதரிவிப்பதுடன், நகாரும்நபாது சதாடர்புணட நீதின்ம ஆணை அல்யது
ழுங்கு ேடலடிக்ணகயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட ஆணையிணன பதிநலற்மம் / சர்ப்பிக்க
நலண்டும். நற்குறிப்பிட்ட ஆலைங்ணர சர்ப்பிக்கத் தலறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பம்
நிாகரிக்கப்படும்.

(iii) தணடயின்ணச் சான்றிதணற சர்ப்பித்த பிமநகா அல்யது இணை லழி விண்ைப்பத்திணன
சர்ப்பித்த பிமநகா , நினம் சதாடர்பான பணிகள் முழுணாக நிணமலணடலதற்கு முன்
லண உள்ர சதரிவு பணிகளின் எந்த ரு நிணயயின்
ஏநதனும் குற்மவில் லறக்கு பதிப்பட்டிருந்தாநயா
எடுக்கப்பட்டிருந்தாநயா, அலர் குற்மத்தீர்ப்பு

/

ழுங்கு ேடலடிக்ணக

/ தண்டணை ஏதும் சபற்றிருந்தாநயா

நதர்லாணைத்தால் ஆலைங்கணரப் பதிநலற்மம்
விண்ைப்பதார்கள் அது

நபாதும் விண்ைப்பதார் மீது ,

/ சர்ப்பிக்கக் நகாரும்

குறித்த உண்ண விலங்கணர,

,

நிணயயில்,

நதர்லாணைத்திற்குத்

சதரிவித்தல் நலண்டும் . நலும், இந்த அறிவுணயிணன கணடபிடிக்கத் தலறினால்
அத்தணக விண்ைப்பதார்களுணட விண்ைப்பம் நதர்லாணைத்தால் இத்து
சசய்ப்பட்டு, ஒாண்டுக்கு நதர்வு எழுதுலதிலிருந்து வியக்கி ணலக்கப்படுலர்.
(விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்14 (S) உள்ரலாறு )

12.. சபாதுலான தகலல்கள்
(i) இட துக்கீடு விதி இத்சதரிவிற்கு சபாருந்தும்.
(ii) அ) தமிழ் லழிக்கல்வி

மூயம் படித்த ேபர்களுக்கு

முன்னுரிண அடிப்பணடயில் நினம் சசய்யும்
சசால்யப்படுலதாலது:

, ாநியத்தின்கீழ் உள்ர பணிகளில்
(திருத்த) சட்டம் 2020-ன்பிரிவு 2 (d)-ல்
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, ாநியத்தில் நேடி நினத்தின் லாயியாக

நிப்பப்படும் பதவிகளுக்கான சிமப்புவிதிகளில் பரிந்துணக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி
தமிழ்லழியில் படித்தலாலார்.

லண

ஆ) தமிழ் லழியில் கல்வி பயின்மதற்கான உரிணநகாரும் விண்ைப்பதார்கள் , அதற்கான

சான்மாலைாக நிர்யிக்கப்தட்ட கல்வித் குதி ற அறணத்து கல்வித் குதிகளின்
தடிப்புக் கானம் முழுதும் மிழ்ழியில் ட்டுந தயின்நற்காண பத்தாம் லகுப்பு ,
பன்னிண்டாம் லகுப்பு ாற்றுச்சான்றிதழ்
தட்டநற்தடிப்புச்

சான்றிழ்/

/ தற்காலிகச்சான்றிதழ்/ பட்டச்சான்றிதழ்/

திப்சபண்பட்டில்/

நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்

தகுதியிணன விண்ைப்பதார் தமிழ்லழியில் பயின்றுள்ரார் என பதிவுசசய்ப்பட்டு

குழும் அல்யது பல்கணயக்கறகம் அல்யது கல்வி நிறுலனங்களிடமிருந்து சபமப்பட்ட
சான்றிதழ் பதிநலற்மம் சசய்து சர்ப்பிக்க நலண்டும்.

இ)

விண்ைப்பதார்கள்,

நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி

,

லணக்கும் அணனத்துக்

கல்வித்தகுதியிணனயும் தமிழ் லழியில் பயின்றுள்ரார் என்பதற்கு ஆதா

ான

சான்றுகணர கட்டாம் பதிநலற்ம / சர்ப்பிக்கநலண்டும்.

உதாைம்:-

ரு பதவிக்கு பட்ட

ப்படிப்பு நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதிாக இருப்பின்

விண்ைப்பதார் பத்தாம் லகுப்பு, நல்நிணயக்கல்வி ற்றும் பட்டப்படிப்

,

பிறண

(அறிவிக்றகயில் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப நிதந்றணக்கு ற்நப்தடி) கட்டாம் தமிழ்லழியில்

பயின்றிருக்க நலண்டும். (விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் 14 –R(iii)- உாம்
D-ல்

உள்ரலாறு )

ஈ) தமிழ்லழியில் கல்வி பயின்மதற்கான சான்மால
நிறுலனத்தின் பதிலாரர்

ைம் எதுவும் இல்ணயசனில் , கல்வி

/முதல்லர்/தணயணாசிரிர்/

நதர்வுக்கட்டுப்பாட்டு

அலுலயரிடமிருந்து விண்ைப்பதார்களின் விதிமுணமகளில் குறிப்பிட்டுள்ர படிலத்தில் ,
நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி லணயியான வ்சலாரு கல்வித்தகுதிக்கும்
சான்றிதணறப் சபற்று சர்ப்பிக்கநலண்டும்.
உ)

நிர்ையிக்கப்பட்ட கல்வித்தகுதி

லணயியான அணனத்து கல்வித்தகுதிகணரயும்

தமிழ்லழிக்கல்வியில் பயின்றுள்ரார் என்பதற்கான ஆதாச்சான்றிணன பதிநலற்ம

/

சர்ப்பிக்கத்தலறும்பட்சத்தில் உரி ழிமுறநகறபப் பின்தற்றி பிநகு விண்ைப்பம்
நிாகரிக்கப்படும்.

ஊ) ஏநதனும் ருபாடத்ணத பகுதிநோக படித்ததற்காகநலா

/ ஏநதனும் நதர்விணன

தனித்நதர்லாக எழுதிதற்காகநலா , தனிர் தமிழ்லழிக் கல்வியில் பயின்றுள்ரார் என
சான்மாலைம் ஏநதனும் சர்ப்பித்தால் ஏற்றுக்சகாள்ரப்படாட்டாது என்பதுடன்

விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும் . (நலும் விலங்களுக்கு ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான
விதிமுணமகளில் உள்ர பத்தி 14(R)(vi) ஐக்‛ காண்க)

(iii) இப்பதவிக்குரி சதரிவு சதாட ர்பாக, சசன்ணன உர்நீதின்மம் ற்றும் உர்நீதின்ம

துணக் கிணரயில் ஏநதனும் லறக்குகள் நிலுணலயில் இருப்பின், அலற்றின் மீதான இறுதி
ஆணைகளுக்குட்பட்டு தற்காலிகாக சதரிவு சசய்ப்படும்.

(iv) தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26 ற்றும் 27(இ)-ல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு ஆதலற்ம விதணலகள் ற்றும் முன்னாள்

இாணுலத்தினருக்கான இடதுக்கீடுஆகிண புள்ளியில் உவிாபர் (உவு தாதுகாப்பு

ற்றும் ருந்து நிர்ாகத் துறந

-13) தவி விர்த்து இ தவிகளுக்குப்

[விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்14(O) -இல் உள்ரலாறு.]

சபாருந்தும்

(v) நிர்யிக்கப்தட்ட குறநதாடுறட ாற்றுத்திமனாளிகள் :-

அசாணை (நிணய) எண்.21, ாற்றுத்திமனாளிகள் ேயத் (DAP3-2) துணம , ோள் 30.05.2017
ற்றும் அசாணை நிணய எண்

.51, ாற்றுத்திமனாளிகள் ேயத் (DAP3-2) துணம , ோள்

26.12.2017இன் படி 4 சதவீத ாற்றுத்திமனாளிகளுக்கான இட துக்கீடு
உவிாபர் தவி விர்த்து அறணத்து தவிகளுக்கும் பதாருந்தும்.
அசாணை

(நிணய)

எண்.20,

புள்ளியில்

ாற்றுத்திமனாளிகள் ேயத் (DAP3-2) துணம

,

ோள்

20.06.2018–ன்தடி கீழ்க்காணும் தவிக்கு கீழ்க்காணும் நிர்யிக்கப்தட்ட குறநதாடுகளுறட
ாற்றுத்திநணாளிகளுக்கு குதிாணாக அறடாபம் காப்தட்டுள்பது
தவியின் பதர்

புள்ளியில் உவிாபர்

நிர்ையிக்கப்பட்ட குணமபாடுணட
ாற்றுத்திமனாளிகளின் லணக

கு.தா., கா.நக., பச.கு., றக.கா.இ.கு., மூ.மு.தா.,

(உவு தாதுகாப்பு ற்றும் ருந்து

பா.நா.கு., கு.., அ.வீ.தா.,, .சி.நா., த.கு.,

நிர்ாகத் துறந)
[கு.தா – குறந தார்ற ; கா.நக.,- காது நகபாற ; பச.கு.,- பசவித்திநன் குறநதாடு ; றக.கா.இ.கு
(ஒ. றக) – றக கால் இக்கக் குறநதாடு (ஒரு றக ); மூ.மு.தா.-மூறப முடக்குாத்ால் தாதிக்கப்தட்நடார் ;
பா. நா.கு - பாழுநாயிலிருந்து குறடந்நார்; கு. – குள்பத் ன்ற; அ.வீ.தா.,-அமின வீச்சிணால்
தாதிக்கப்தட்நடார்; .சி.நா.,-றசச்சிறவு நாய்; ற்றும் த.கு- தல்றக குறநதாடு ].

(vi) நிர்ையிக்கப்பட்ட குணமபாடுணட ாற்றுத்திமனாளிகள் , ாற்றுத் திநணாளிகளுக்காண

உரிறகள் விதி 2017-ல் (ாற்றுத் திநணாளிகளுக்கு அதிகாளித்ல் துறந (Divyangjan),
சமூக நீதி ற்றும் அதிகாளித்ல் அறச்சகம் , இந்தி அசு ) குறிப்பிட்டுள்ப கீழ்காணும்

தடித்தில் அசாற (நிறன) ண்.28, ாற்றுத்திநணாளிகள் (DAP 3.1) னத்துறந, ாள்
27.07.2018-ல் றறுக்கப்தட்டுள்ப சான்றிழ் ங்கக் கூடி குதி ாய்ந்

அலுனரிடமிருந்து பதநப்தட்ட ாற்றுத்திநணாளிச் சான்றிற சர்ப்பிக்க நண்டும்.

(vii) நேடி நினம் மூயம் நிப்பப்படும் காலிப்பணியிடங்களில் குணமந்தபட்சம்
சபண்களுக்காக துக்கீட்டில் சதரிவு சசய்ப்பட நதர்ச்சியும்
சபண் விண்ைப்பதார்கள் கிணடக்கப் சபமாவிடில்

30%

, தகுதியும் லாய்ந்த நபாதி

, அலர்களுக்சகன துக்கப்பட்ட

இடங்கள் அநத லகுப்பினண சார்ந்த தகுதி லாய்ந்த ஆண் விண்ைப்பதார்கணரக் சகாண்டு
நிப்பப்படும். (தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முணமணகள்) சட்டம் 2016, பிரிவு 26(5)-ல்

குறிப்பிட்டுள்ரலாறு).

(viii) ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்கள்) லகுப்பினர் முன்னுரிண அடிப்பணடயில் அலர்களுக்சகன
துக்கப்பட்ட இடங்களில் நிப்பப்பட்ட பிமகும்

, அவ்லகுப்பினர்களில் தகுதி லாய்ந்த

விண்ைப்பதார்கள் இருப்பின் அவ்விண்ைப்பதார்கள், ஆதிதிாவிட லகுப்பினர்களுக்காக
துக்கப்பட்ட இடதுக்கீட்டிற்கும் திப்சபண் தலரிணசப்படி நிப்பப்படுலர்
.

அருந்ததிர்களுக்சகன துக்கப்பட்ட பணியிடங்களுக்கு தகுதிலாய்ந்த விண்ைப்பதார்கள்
கிணடக்கப்சபமாவிடில், அப்பணியிடங்கள் பிம ஆதிதிாவிடர் லகுப்ணபச் சார்ந்தலர்கணரக்

சகாண்டு நிப்பப்படும் . (தமிழ்ோடு அசுப்பணிாரர்கள் (பணி முணமணகள் ) சட்டம் 2016,

பிரிவு 27ல் குறிப்பிட்டுள்ரலாறு).

-14(ix) இணைலழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட நகாரிக்ணககளுக்கான ஆலைச்
சான்றுகணர நதர்லாணைம் நகட்கும் நேத்தில் பதிநலற்ம

/ சர்ப்பிக்க நலண்டும் .

விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்படால் பின்னர் நகாப்படும் எந்தசலாரு ாற்மமும்

நகாரிக்ணகயும் ஏற்றுக் சகாள்ரப்படாது . குறிப்பிட்ட காயநேத்திற்குள் ஆலைங்கணர

,

பதிநலற்ம/ சர்ப்பிக்கத் தலறினால் உரி ழிமுறநகறபப் பின்தற்றி பிநகு விண்ைப்பம்
நிாகரிக்கப்படும்.

(x) கீழ்க்காணும் உண்ணகணர ணமக்கும்பட்சத்தில் விண்ைப்பதார்களின்

விண்ைப்பம்

நிாகரிக்கப்படும் ற்றும் விண்ைப்பதார்கள் நதர்லாணைத்தால் நிந்தாகநலா அல்யது
தக்கசதன கருதப்படும் காயம் லணயில் வியக்கி ணலக்கப்படுலர்
.
1)

முந்ணத நதர்வுகளில் கயந்துசகாண்டது ற்றும் இயலச சலுணகண பன்படுத்திது
.

2) அசு அல்யது த்தி ாநிய அசின் கீழ் உள்ர நிறுலனங்கள், உள்ராட்சி ன்மங்கள்,

சபாதுத் துணம நிறுலனங்கள், சட்டத்தின் லாயியாக நிறுலப்பட்ட நிறுலனங்கள், அசுத்
துணம கறகங்கள்

,

பல்கணயக்கறகங்கள் முதலிலற்றில் முணமாகநலா

தற்காலிகாகநலா பணிபுரிந்து லருலது/ பணிபுரிந்தது.

/

3) குற்மவில் நிகழ்வுகள், ணகதானது, குற்மங்களுக்கான தண்டணன சபற்மது.
4) த்தி அசுப் பணிாரர் நதர்லாணைம்

/

ாநிய அசுப் பணிாரர்

நதர்லாணைங்களினால் நதர்வு எழுதும் உரிண இத்து சசய்ப்பட்டது அல்யது
தகுதிற்மலாக அறிவிக்கப்பட்டது.

(xi) ணகது சசய்ப்பட்டிருத்தல், குற்மத்தீர்ப்பு லறங்கப்பட்டிருத்தல், நலணயக்கு ஆட்கள் சதரிவு
சசய்யும் ஏநதனும் ரு முகணயினால் தணட
குற்ம ேடலடிக்ணக
முடிவுற்றிருத்தல்,

/ தகுதியின்ண சசய்ப்பட்டிருத்தல் ,

(அல்யது) ஏநதனும் ழுங்கு ேடலடிக்ணக சதாடங்கப்பட்டிருத்தல்

ஆகிலற்றுடன் சதாடர்புணட தகலல்கணர

,

/

விண்ைப்பத்தில்

சதரிவிப்பதுடன், தீர்ப்பின் அசல் / ஆணை / அசாணை/ துணம ேடலடிக்ணக ணகவிடப்பட்ட
அசாணை அல்யது இத ஆலைங்கணர நதர்லாணை லணயதரத்தில்
சான்றிதழ்கள்பதிநலற்மம் சசய்யும் நபாது தலமால் சர்ப்பிக்க நலண்டும்

நற்குறிப்பிடப்பட்ட நிகழ்வுகள் விண்ைப்பம் சர்ப்பித்த பின்னர் , நினம் சபறும் காயம்

.

லண எப்நபாது ஏற்பட்டிருப்பினும் உடனடிாக நதர்லாணைத்திற்கு சதரிவிக்கப்பட

நலண்டும். தலறினால், இன்றிணாத தகுந்த தண்டணனக்குரி ேடலடிக்ணகண
நதர்லாணைம் எடுக்கும்.

(xii) இடதுக்கீடு குறித்த தலமான தகலல்கள்

/

தகுதிக்கான காணிகரான லது

பாலினம்,லகுப்பு பிரிவுகள், கல்வித் தகுதி, பயிற்று சாழி,உடற் தகுதி நபான்ம அடிப்பணடத்

,

தகுதிகள் குறித்த தலமான தகலல் சகாண்ட விண்ைப்பங்களும் முழுணாக நிப்பப்படாத
விண்ைப்பங்களும் உரி ழிமுறநகறபப் பின்தற்றி பிநகு நிாகரிக்கப்படும்.

(xiii) நிந்தப்பதிவு என்பது எந்தசலாரு பதவி
ாட்டாது.

/ நினத்துக்கான விண்ைப்பாக கருதப்பட

விண்ைப்பதார்கரால் நிந்தப்பதிவில் சபாதுலான தகலல்கள்

அளிக்கப்பட்டிருப்பினும் இந்தத் நதர்வுக்குரி விண்ைப்பத்தில் அளிக்கப்படும் விலங்கள் /
தகலல்கள் ட்டுந இத்நதர்வுக்கு பரிசீலிக்கப்படும். இந்த நினத்திற்கான இணைலழி

-15விண்ைப்பத்தில் சர்ப்பிக்கப்பட்ட நதணலான விலங்கள்

/ தகலல்கள் தலமானதாக

அல்யது முழுண சபமாதணலாக இருந்தால் அதற்கு நதர்லாணைம் சபாறுப்பாகாது
.

(xiv) திருேங்ணக விண்ைப்பதார்களுக்கான குறிப்பு

1. எந்த ரு சாதிச் சான்றிதழும் இல்யாத திருேங்ணக

விண்ைப்பதார்கள்

அசாணை (நிணய) எண்.28, பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட
லகுப்பினர் ற்றும் சிறுபான்ணயினர் ேயத்துணம , ோள் 06.04.2015-ன் படி மிகவும்
பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினாக கருதப்படுலார்கள்.

2.

ஆதி திாவிட லகுப்பினர்

/ ஆதி திாவிட

(அருந்ததிர்)

/ பறங்குடியினர்

லகுப்பிணனச் சார்ந்த திருேங்ணக விண்ைப்பதார்கள் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில்

சாதிச் சான்றிதழ் சபற்றிருப்பின் அலர்கள் அந்த சமூகத்திணனச் சார்ந்தலர்கராகக்
கருதப்படுலர்.
3.

ஆதிதிாவிட லகுப்பினர் / ஆதிதிாவிட (அருந்ததிர்) பறங்குடியினர் லகுப்ணபத்
தவி ற்ம லகுப்பிணனச் சார்ந்தலர்கள் ற்றும் அப்பிரிவின் அடிப்பணடயில் சாதிச்

சான்றிதழ் சபற்ம திருேங்ணக விண்ைப்பதார்கள் அலர்களுணட சசாந்த சமூகப்

பிரிவு அல்யது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட லகுப்பினர் என்ம பிரிவுகளில் அலர்களுக்கு
சாதகாக நதான்றுகின்ம ன்றிணன நதர்வு சசய்யாம் . எனினும், ருமுணம
நதர்வு சசய்ப்பட்ட குறிப்பிட்ட சமூக பிரிணல பின்னர் ாற்ம இயாது

.

விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் பத்தி(14(F) (vi-xi) - ஐக் காண்க.

(xv) நலணயலாய்ப்பில் திருேங்ணக விண்ைப்பதார்களுக்கான இட துக்கீடு
1.

திருேங்ணக

விண்ைப்பதார்களின் சபண் என தன்ணன

அணடாரப்படுத்திக்சகாள்ளும் விண்ைப்பதார் சபண்களுக்கான

30 சதவிகிதம்

ற்றும் சபாதுப்பிரிவினருக்கான 70 சதவிகிதம் (ஆண் ற்றும் சபண்) ஆகி இண்டு
இட துக்கீட்டின் கீழும் கருதப்படுலர்.
2.

3.

திருேங்ணக விண்ைப்பதார்களின் ‚ஆண்‛ அல்யது

‚திருேங்ணக‛ என தன்ணன

அணடாரப்படுத்திசகாள்ளும் விண்ைப்பதார் சபாதுப்பிரிவினருக்கான

70

சதவிகிதம் இட துக்கீட்டின் கீழ்(ஆண் ற்றும் சபண்) கருதப்படுலர்.

தமிழ்ோடு திருேங்ணககளுக்கான ேய லாரித்தில் இருந்து சபமப்பட்ட திருேங்ணககள்/
திருேங்ணக

ஆண்கள்

/ திருேங்ணக

சபண்கள் சான்றிதழ் சகாண்ட

விண்ைப்பதார்களுக்கு ட்டுந நற்குறிப்பிட்ட இட துக்கீடு சபாருந்தும்
.

13) ஏணன முக்கி அறிவுணகள்

(i) விண்ைப்பதார்கள் நதர்விற்கான தங்களுணட தகுதிகணர உறுதி சசய்தல்

:-நதர்விற்கு

விண்ைப்பிக்கும் விண்ைப்பதார்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ர அறிவுணகணர ேன்கு படித்த

பின்னர் தாங்கள் அத்நதர்விற்கான அணனத்துத் தகுதிகணரயும் சபற்றுள்ரனா என உறுதி
சசய்து சகாள்ர நலண்டும்

. எழுத்துத்நதர்வு / சான்றிதழ்சரிபார்ப்பு / கயந்தாய்விற்கு

அனுதிக்கப்படுலது அல்யது சதரிவுசசய்ப்பட்நடார் பட்டிலில் தற்காலிகாக
விண்ைப்பதாரின் சபர் நசர்க்கப்படுலதால் ட்டுந

, ரு விண்ைப்பதார் பதவி

நினம் சபம உரிண அளிக்கப்பட்டலாக கருதப்படாட்டார். எனநல, விண்ைப்பதாரின்

-16விண்ைப்பம்,

எல்யா நிணயகளிலும் தற்காலிகானது ற்றும் விண்ைப்பதாால்

அளிக்கப்பட்ட விலங்கள் தலறு என்மாநயா நதர்லாணை அறிவுணகள் அல்யது விதிகள்
மீமப்பட்டுள்ரன என்று கண்டறிப்படும்பட்சத்தில் , எந்நிணயயிலும், சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட
பின்னர்கூட, விண்ைப்பத்ணத நிாகரிக்கும் உரிண நதர்லாணைத்திற்கு உண்டு

.

[விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்‛ பத்தி 11 - (B) (C) & (D) -ல் உள்ரலாறு].
(ii) தகுதியுள்ர விண்

ைப்பதாருக்கு,

நதர்வு எழுதுலதற்கான அனுதிச்சீட்டுகள்

www.tnpscexams.in / www.tnpsc.gov.in என்ம நதர்லாணை இணைதரத்தில் பதிநலற்மம்
சசய்ப்படும்.

விண்ைப்பதார் அலற்ணம பதிவிமக்கம் சசய்து சகாள்ரநலண்டும்

,
.

அனுதிச்சீட்டு தனிாக அஞ்சல் மூயம் அனுப்பப்பட ாட்டாது.

விண்ைப்பதார் நதர்வின் சபாழுது அனுதிச்சீட்டில் சகாடுக்கப்பட்டுள்ர வ்சலாரு

நிபந்தணனணயும் கட்டாம் கணடப்பிடிக்க

விதிமுணமகள்‛ பத்தி -2 (V) (g) -ல் உள்ரலாறு].

நலண்டும்..

[விண்ைப்பதார்களுக்கான

(iii) சதளிவுணநலண்டுநலார், தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர் நதர்லாணை அலுலயகத்திணன
நேரில் அல்யது 1800 419 0958 என்ம கட்டைமில்யா சதாணயநபசி எண்ணின் மூயம்

,

அணனத்து நலணய ோட்களிலும் முற்பகல் 10.00 ணி முதல் பிற்பகல் 5.45 ணி லணசதாடர்பு
சகாள்ரயாம். [விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்‛ பத்தி -2(V) –ல் குறிப்பு (h)(i)(j)-ல்
உள்ரலாறு].

(iv) விண்ைப்பதார்களுக்கான தகலல் பரிாற்மம்:சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு/ கயந்தாய்விற்கான ோள்
ற்றும் நேம் குறித்த தகலல்கள் ஏதும் விண்ைப்பதார்களுக்கு அஞ்சல் மூயாக
அனுப்பப்படாட்டாது.

இது குறித்த தகலல்கள் நதர்லாணை இணைதரத்தில்

சலளியிடப்படும். நற்கூறி தகலல் விண்ைப்பதார்களுக்குகுறுஞ்சசய்தி / மின்னஞ்சல்
ஆகிலற்றின் மூயம் ட்டுந விண்ைப்பதார்களுக்கு சதரிவிக்கப்படும்

.குறுஞ்சசய்தி/

மின்னஞ்சல் ஏநதனும் காைங்களினால் சசன்மணடால்/ கிணடக்கப்சபமால் இருப்பின்
அதற்கு நதர்லாணைம் சபாறுப்பாகாது.

(v) விரம்ப அ றிவிக்ணக சலளியிடப்பட்ட பின் சதரிவு பணிகள் முழுலதுாக முடிவுமால்

தகலல் அறியும் உரிணச் சட்டத்தின் கீழ் , GRC ற்றும் CM special cell ாயினாக எவ்வித
தகலலும் லறங்கப்படாட்டாது.

(vi) ணகப்நபசி ற்றும் இத மின்னணு சாதனங்களுக்குத் தணட:

a) விண்ைப்பதார்கள் நதர்வுக் கூடத்திற்குள் அனுதிக்கப்பட்ட எழுது சபாருட்கரான

கருப்பு பந்துமுணன நபனா தவி, மின்னணு சாதனங்கரான தவி (Blue Tooth) ணகப்நபசி,
நிணனவூட்டு உள்கட்டணப்புக் குறிப்புகள் அடங்கி ணகக்கடிகாங்கள் ற்றும் நாதிம்
அல்யது ஏணன மின்னணு சாதனங்கள்

, மின்னணு அல்யாத பதிவுக்கருவிகள்

,

புத்தகங்கள், குறிப்புகள், ணகப்ணப லண்ை எழுது நகால் , சபன்சில் புத்தகங்கள், குறிப்புகள்,
தனித் தாள்கள் ,

கணித ற்றும் லணப்படக் கருவிகள்

,

டக்ணக அட்டலணை ,

படிசடுக்கப்பட்ட லணபடம், காட்சி வில்ணயகள், பாடப்புத்தகங்கள் ற்றும் சபாதுக் குறிப்புத்
தாட்கள் ற்றும் பதிவுசசய்யும் தனிக்கருவிகராகநலா நாதிம் அல்யது
ணகக்கடிகாத்தின் இணைப்பாகநலா சகாண்டுலக் கூடாது.

-17b) அவ்லாமான சபாருட்கணர ணலத்திருப்நபார் காைப்பட்டால் அலர்கள் சதாடர்ந்து நதர்வு
எழுத அனுதிக்கப்பட ாட்டார்கள்

.

நலும்,

அலர்கரது விணடத்தாள்

சசல்யாததாக்கப்படுலதுடன் நதர்வு எழுதுலதிலிருந்து வியக்கியும் ணலக்கப்படுலர்

.

நதணலப்படின், அவ்விடத்திநயந முழுச் நசாதணனக்கு உட்படுத்தப்படுலர்.

c) விண்ைப்பதார்கள் தங்கள் ணகப்நபசி

உள்ளிட்ட தணடசசய்ப்பட்ட சபாருட்கணர

நதர்வுக்கூடத்திற்கு சகாண்டுல நலண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுலதுடன்

அப்சபாருட்களின் பாதுகாப்பிற்கு உத்தலாதம் த இயாது எனவும் சதரிவித்துக்

,

சகாள்ரப்படுகிமது. (நலும் விலங்களுக்கு ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் 17
(E) ஐக் காண்க)

(vii) விண்ைப்பதார்கள் தங்கரது லது , கல்வித்தகுதி, அனுபலம், சாதி ற்றும் உடற்குணமபாடு
சதாடர்பான சான்றிதழ்கள் ற்றும் ஏணன சான்றிதழ்கணர நதர்லாணைம் குறிப்பிட்டு
நகாாத பட்சத்தில் விண்ைப்பத்துடன் இணைத்து அனுப்பத் நதணலயில்ணய
நதர்லாணைம் நகாரும் தருைத்தில் தாக்கல் சசய்ப்பட நலண்டும்

.

.

அணல,

நதர்வுக்கு

விண்ைப்பிப்பலர்கள் அத்நதர்விற்கு அனுதிக்கப்பட அணனத்து தகுதிகணரயும் சபற்மலாக
இருத்தல் நலண்டும்

.

விண்ைப்பதார்கரால் சதரிவிக்கப்பட்டுள்ர தகலல்கணர

நதர்லாணைம் ஐமத் சதரிந்து சகாள்ளும்லண அலர்களின் விண்ைப்பங்கள் எழுத்துத்
நதர்விற்கு (அதாலது எல்யா நிணயகளிலும் ) தற்காலிகாக

ஏற்கப்பட்டுள்ரதாகநல

கருதப்படும். விண்ைப்பதார் நதர்விற்கு முன்நபா அல்யது பின்னநா நினத்திற்கு

நபாட்டியிடத் தகுதிற்மலர் என்று நதர்லாணைத்தால் கண்டறிப்பட்டால் , எந்நிணயயிலும்,
அதாலது சதரிந்சதடுக்கப்பட்ட பின்னர் கூட விண்ைப்பத்ணத நிாகரிக்கும் உரிண உண்டு
.

(viii) சதரிவிக்கப்பட்டுள்ர தகலல்கள் தலறு எனக் கண்டறிப்பட்டால்

,

விண்ைப்பம்

நிாகரிக்கப்படுலதுடன் அவ்விண்ைப்பதார்கள் மீது தகுந்த ேடலடிக்ணக நற்சகாள்ரவும்
நேரிடும்.

(ix) ழுங்கீனச் சசல்களுக்குத் தணட:

நதர்வு எழுதும் அணமயில் ற்ம விண்ைப்பதார்களுணட விணடத்தாள்களிலிருந்து பார்த்து
எழுதுதல்/ பார்த்து எழுத அனுதித்தல் அல்யது நலறு ஏநதனும் முணமற்ம உதவிகணரப்
சபமநலா அல்யது சபம முற்சிக்கநலா அல்யது அத்தணக முணமற்ம உதவிகணரத்
சசய்தல் அல்யது சசய் முற்சித்தல் கூடாது.

(x) நதர்வுக் கூடத்தில் ேடந்து சகாள்ளும் முணம:

நதர்வு எழுதும் எந்த ரு விண்ைப்பதாரும் நதர்வுக் கூடத்தில் தலமான ேடலடிக்ணகயிநயா
(அல்யது) நதர்விணன சீர்குணயக்கும் நோக்கத்திநயா

நதர்விணன ேடத்த பணியில் அர்த்தப்பட்டுள்ர அலுலயர்

(அல்யது) நதர்லாணைத்தால்
/ பணிாரர்கணர தாக்கும்

முற்சியிநயா ஈடுபடக்கூடாது . அவ்லாறு ஈடுபடும் விண்ைப்பதார்களின் சசல்கள்

கடுணான தலமாக கருதப்பட்டு, அவ்விண்ைப்பதார்கள் தண்டணனக்கு உட்படுத்தப்படுலர்.
(xi) விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகணர மீறும் பட்சத்தில் விண்ைப்பதார்களுக்கான
விதிமுணமகள் பத்தி 17( E)ன்படி அல்யது நதர்லாணைம் சபாருத்தானசதனக் கருதும்
தண்டணன விதிக்கப்படும்.

-18(xii)

சகாள்குறி லணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் நதர்வு ேணடசபற்ம ோளிலிருந்து

ோட்களுக்குள் நதர்லாணை இணைதரத்தில் சலளியிடப்படும் . நதர்லாணைத்தால்

3

சலளியிடப்படும் சகாள்குறிலணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள் சதாடர்பாக முணமயீடு
சசய் நலண்டுானால் நதர்லாணை இணைதரத்தில் உள்ர Answer Key Challenge
என்ம சாரத்ணதப் பன்படுத்தி முணமயீடு சசய்யாம்

(Result – > Answer keys)

விண்ைப்பதார்கள் சகாள்குறிலணகத் நதர்விற்கான உத்நதச விணடகள்

நதர்லாணைத்தால் சலளியிடப்பட்ட 7 ோட்களுக்குள் இணைலழி லாயியாக ட்டுந
முணமயீடு சசய்நலண்டும். அஞ்சல் லழிாகநலா அல்யது மின்னஞ்சல் லழிாகநலா
சபமப்படும் முணமயீடுகள் ஏற்கப்படாட்டாது.
உத்நதச விணடகணர முணமயீடு சசய்லதற்கான அறிவுணகள் ற்றும் லழிமுணமகள்

நதர்லாணை இணைதரத்திநயந லறங்கப்பட்டுள்ரது

. நலும் முணமயீடு சசய்

இணைலழி மூயாகநலா அல்யது நலறுலழிாகநலா லறங்கப்பட்டுள்ர காய அலகாசம்
முடிவுற்ம நிணயயில் சபமப்படும் எவ்வித முணமயீடுகளும் பரிசீலிக்கப்படாட்டாது
.

இணைலழியில் உத்நதச விணடகணர முணமயீடு சசய்லதற்கு உரி நேத்தில்

சர்ப்பிக்கப்பட்ட நலண்டுநகாரானது வ்சலாரு பாடத்திற்சகன லல்லுேர்கணர சகாண்ட
குழுவிற்கு பரிந்துணக்கபடும் .

நலும், லல்லுேர் குழுவின் பரிந்துணயின் அடிப்பணடயில்

இறுதிான விணடகள் முடிவு சசய்ப்பட்டு அதன்பின்னர் விணடத்தாள் திப்பீடு சசய்யும்

,

பணிானது சதாடங்கப்படும்.

சதரிவுப் பணிகள் முடிலணடயும் லண இறுதிான விணடகணர நதர்லாணைம் சலளியிடாது.

நதர்வு ேணடமுணமகள் முழுலதும் நிணமலணடந்த பின்னர்

, அத்நதர்வுக்கு விண்ைப்பித்த

விண்ைப்பதார் அணனலருணட விலங்களும் நதர்லாணை இணைதரத்தில்

சலளியிடப்படும். [நலும் விலங்களுக்கு ‚ விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் பத்தி
(17(D)(v) – (xiii)ஐக் காண்க)

14. விண்ைப்பிக்கும் முணம

(i) விண்ைப்பதார்கள் www.tnpsc.gov.in / www.tnpscexams.in ஆகி நதர்லாணைத்தின்
இணைதரங்கள் மூயம் ட்டுந விண்ைப்பிக்க நலண்டும்.

(ii) எந்தசலாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்கும் முன்பு ஆதார் எண் மூயம் ரு முணமப்பதிவு
எனப்படும் நிந்தப்பதிவு

(OTR)

ற்றும் தன்விலப்பக்கம்

(Dashboard)

கட்டாாகும். விண்ைப்பதார்கள் நிந்த பதிவு மூயம் பதிவுக்கட்டைாக ரூ

ஆகின
.150/- ஐ

சசலுத்தி, பதிவு சசய்து சகாள்ர நலண்டும் . ரு முணமப்பதிவு , பதிவு சசய்த ோள் முதல்

ஐந்தாண்டுகள் லண ேணடமுணமயிலிருக்கும், தங்களுக்குரி ரு முணமப் பதிவு கைக்கு
(One Time Registration ID) ற்றும் கடவுச் சசால் மூயாக ட்டுந விண்ைப்பதார்கள்
தங்கள் விண்ைப்பங்கணர சர்ப்பிக்க நலண்டும்.

(iii) ரு முணமப்பதிவில் பதிநலற்மம்சசய்

,

விண்ைப்பதார்கள் தங்கரது புணகப்படம்

ணகசாப்பம் ஆகிலற்ணம CD/DVD/Pen drive நபான்ம ஏநதனும் பதிவு சசய்து தாாக

,

ணலத்திருக்க நலண்டும்.

(iv) ரு விண்ைப்பதார் ன்றுக்கும் நற்பட்ட ருமுணமப் பதிவுக் கைக்ணக
Registration ID) உருலாக்க அனுதியில்ணய.

(One Time

-19(v) விண்ைப்பதார்கள் தங்களுக்குரி தனித்துலான பதிவுக்கைக்கு ற்றும்

கடவுச்சசால்ணயப் பன்படுத்தி ஏற்கனநல பதிவிட்ட தங்கரது விலங்கணர பார்ணலயிடவும்
,
புதுப்பிக்கவும் சசய்யாம். தங்கரது ருமுணமப் பதிவு , கடவுச் சசால்லிணன நலறு ேபரிடநா
(அ) முகலர்களிடநா பகிர்ந்து சகாள்ர கூடாது.

(vi) ரு முணமப்பதிவு என்பது எந்தசலாரு பதவிக்கான விண்ைப்பம் அல்ய

.

இது

விண்ைப்பதார்களின் விலங்கணரப் சபற்று அலர்களுக்கு தன்விலப் பக்கம் ன்றிணன
உருலாக்க ட்டுந பன்படும்

. எந்தசலாரு பதவிக்கும் விண்ைப்பிக்க விரும்பும்

விண்ைப்பதார்கள், அறிவிக்ணகயில் ‚Apply‛ என்ம உள்ளீடு லழிந நிந்தப்பதிவுக்குரி
பனாரர் குறியீடு ற்றும் கடவுச்சசால் ஆகிலற்ணம உள்ளீடு சசய்து விண்ைப்பிக்க
(vii)

நலண்டும்.

விண்ைப்பதார்கள் தாங்கள் விண்ைப்பிக்க விரும்பும் பதவியின் சபண சதரிவு சசய்
நலண்டும்.

(viii) புறகப்தடம் ற்றும்

றகபாப்தம் ததிநற்நம் பசய்து குறித்

ழிமுறநகளின் தடி

புறகப்தடம் ற்றும் றகபாப்தம் ததிநற்நம் பசய்யுாறு அறிவுறுத்ப்தடுகிநார்
(விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள் பத்தி2 –N, O ற்றும் P ஐக் காண்க)

(ix)

.

புணகப்படம், குறிப்பிட்ட ஆலைங்கள் ற்றும் ணகசாப்பம் இல்யால் அனுப்பப்படும்
இணைலழி விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும்.

(x)

இணைலழி விண்ைப்பத்தில் சிய தரங்கள் திருத்த இயாது. எனநல, விண்ைப்பதார்கள்
மிகுந்த கலனத்துடன் விலங்கணரப் பதிவு சசய்யுாறு அறிவுறுத்தப்படுகிமார்கள்

இணைலழியில் சர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ைப்பத்தில் , விண்ைப்பதார்களின் விலங்கள்
இறுதிானணலாகக் கருதப்படும் .

.

இணைலழி விண்ைப்பம் சர்ப்பிக்கப்பட்ட பின்பு

திருத்தம் நகாரி நதர்லாணைத்தில் சபமப்படும் எந்தசலாரு நகாரிக்ணகயும்
பரிசீலிக்கப்படாட்டாது.

(xi)

அச்சிடுதலில் விருப்பநதர்வு
அ) விண்ைப்பத்ணத இணை லழியில் அனுப்பிபின் , விண்ைப்பதார்கள் PDF முணமயில்
தங்கள் விண்ைப்பத்ணத அச்சிட/ நசமிக்க முடியும்.

ஆ) விண்ைப்பதார்களுக்கு விண்ைப்ப ேகல் நதணலப்பட்டால் , பனாரர் குறியீடு ற்றும்
கடவுச் சசால்ணய பன்படுத்தி அச்சிட்டுக் சகாள்ரயாம்
சகாள்ரயாம்.

/ பதிவிமக்கமும் சசய்து

இ)இணைதர விண்ைப்ப அச்சுப்படி அல்யது நலறு எந்தவிதான ஆதா
ஆலைங்கணரயும் நதர்லாணைத்திற்கு அனுப்ப நலண்டாம்

.

விண்ைப்பதார்கள்,

நதர்வுக்குப்பின் அடுத்த கட்ட சதரிவிற்கு லரும் சபாழுது ட்டுந விண்ைப்பம் ற்றும்
(xii)

சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்படும்.

ஒருமுறநப் ததிவு ன்தது இப்தவிக்காண விண்ண்தாக கருப்தடாட்டாது

(விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்‛ பத்தி - 2–ல் உள்ரலாறு)

15. ஆலைங்கள் பதிநலற்மம்

விண்ைப்பதார்கரால் இணைலழி விண்ைப்பத்தில் சதரிவிக்கப்பட்ட விலங்கணர உரிண

நகால்கணர உறுதிப்படுத்துலதற்கான சான்றிதழ் /ஆலைங்கணர நதர்லாணைம் நகாரும் நேத்தில்
பதிநலற்மம் சசய் நலண்டும். உரி நேத்தில் சான்றிதழ்கணர பதிநலற்மம் சசய்ப்படாத
விண்ைப்பதார்களின் விண்ைப்பானது நிாகரிக்கப்படும்.

-20(விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகள்‛ பத்தி -13 –ல் உள்ரலாறு)

16. விண்ைப்பம் சர்ப்பிப்பதற்கான இறுதி ோள்

இணைலழி மூயம் 19. 11 . 2021 அன்று இவு 11.59 ணி லண விண்ைப்பிக்கயாம். பின்னர் அச்நசணல
நிறுத்தப்படும்.

(நலும் கூடுதல் தகலல்களுக்கு நதர்லாணைத்தின் ‚விண்ைப்பதார்களுக்கான விதிமுணமகணர‛
நதர்லாணைத்தின் இணைதர முகலரிானwww.tnpsc.gov.in-ல் காையாம்)

-21றுப்பு
இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அசாணைகள் தமிழ்ோடு அசுப் பணிாரர்
நதர்லாணைத்தின் இணைதரத்தில் உள்ரன

. எனினும்

,

விண்ைப்பதார்கள்

இத்நதர்விற்கு விண்ைப்பிக்கும் நபாது இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அசாணைகள்
இத்நதர்விற்கான விரம்ப அறிவிக்ணக சலளியிடப்பட்ட ோளிநயா அல்யது அதற்கு முன்நபா
இணைக்கல்வி ஏநதனும் இருப்பின் அது குறித்த தகலணய விண்ைப்பத்தில்
சதரிவித்தும்,நலும் சான்றிதழ்கள் பதிநலற்மம் சசய்யும் நபாது அவ்லசாணைகணரயும்
நசர்த்து சர்ப்பிக்க நலண்டும்
விண்ைப்பம் நிாகரிக்கப்படும் .

.

இவ்லாறு சசய்த் தலறினால் விண்ைப்பதாரின்
இத்நதர்வின் விரம்ப அறிவிக்ணக ோளிற்கு பின்பு

சலளியிடப்பட்ட இணைக்கல்வி தகுதிக்கான அசாணைகள் ஏற்றுக் சகாள்ரப்படாட்டாது
.

பசனாபர்
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பிற்நசர்க்றக-I

G.Os relating to equivalence of qualification
Sl.
No

Degree

EquivalenceDegree
Consideration of the following 5 year
integrated
courses
offered
by
Annamalai University as equivalent to
corresponding U.G. Degree for the
purpose of employment in public
services
Subjects:
1)M.A., (Applied Economics)
2.M.Sc., Mathematics
3.M.Sc., (Statistics with
Computer Application)

G.O.

1.

1)Degree in Economics,
2)Degree in Mathematics
3)Degree in Statistics

2.

1)A Degree in Mathematics Courses offered by the various
2)A Degree in Economics Universities
1)B.Sc.,(Statistics) is equivalent to
B.Sc.,(Mathematics)
2)B.Sc., Maths (Computer Application)
is equivalent to B.Sc., Maths
3)M.Sc.,(Mathematical Economics)
to M.A. (Economics)

G.O.No.72, Higher
Education
(K2)Department, dated
30.04.2013

3.

1)A Degree in Economics 1)B.A., Economics with Specialization
Rural
Management
degree
2)A Degree in Mathematics in
awarded by Bharathidasan University
as equivalent to B.A.,Economics
2)B.Sc.,
Mathematics
with
specialization
in
Computer
Application degree awarded by
Bharathidasan
University
as
equivalent to B.Sc., Mathematics

G.O. (Ms.)
No.270,Higher
Education(K2)
Department, dated
31.12.2013

4.

Degree in Economics

G.O. (Ms.)
No.112,Higher
Education(K2)
Department, dated
18.07.2014

5.

M.Sc., Mathematics

M.Sc., Applied Mathematics (Operation
Research) awarded by Bharathidasan
University is equivalent to M.Sc.,
Mathematics

6.

M.Sc., Mathematics

M.Sc., Mathematics (Applicable
Mathematics) awarded by Periyar
University is equivalent to M.Sc.,
Mathematics

7.

B.Sc., Mathematics

B.Sc., (Special) Mathematics offered by
Lady Doak College, Madurai Kamaraj
University is equivalent to B.Sc.,
Mathematics

B.A., Economics with Specialization
in Corporate Economics awarded by
Lady doak College (Autonomous),
affiliated
to
Madurai
Kamaraj
University is equivalent to B.A.,
Economics

G.O. (Ms.)No.75,
Personnel and
Administrative
Reforms(M)
Department, dated
30.06.2011

G.O.Ms.No.212,
Higher Education
Department,
dated17.12.2014
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No.

Qualification prescribed

1.

M.Sc., Statistics

2.

M.Sc., Mathematics

M.Sc., Statistics
3.

4.

B.Sc., Mathematics

5.

B.Sc., Mathematics

B.Sc., Mathematics

B.Sc., Mathematics

B.Sc., Mathematics

Qualification considered as Equivalent to
the Degree as prescribed in the Rule

G.O. in which ordered

M.Sc., Statistics with computer with
Computer
Application
awarded
by
Manonmaniam Sundaranar University /
Periyar University / Bharathiyar University
G.O.(Ms)No.116,
is equivalent to M.Sc., Statistics
Higher Education (K2)
Department,
dated
M.Sc., Statistics with Computer Application
22.07.2014
(5 years Integrated Programme) awarded by
Annamalai University is equivalent to 3 year
UG in Statistics and 2 years PG in Statistics.
P.G. Degree in Applied Mathematics G.O.(Ms.)No.86,
awarded by Anna University is equivalent to Higher Education (K2)
P.G. degree in Mathematics.
Department, dated
27.04.2015.
M.Stat Degree offered by Periyar EVR G.O.(Ms)No.323,
College (Autonomous), Trichy affiliated to Higher Education (K2)
Bharathidasan University is equivalent to Department,
dated
13.11.2017
M.Sc., Statistics
Public Services – Educational Qualification G.O.No.33, Higher
– Consideration of B.Sc., Mathematics Education (K2)
(Computer Applications) Degree awarded Department, dated
by Periyar University is equivalent to B.Sc., 12.02.2018
Mathematics Degree for the purpose of
employment in Public Services.
B.Sc., Mathematics with Computer
Applications awarded by Manonmaniam
Sundaranar University/ Madurai Kamaraj
University/ Annamalai University is equivalent
to B.Sc., Mathematics Degree for the purpose
of employment in Public Services.
B.Sc., (Special) in Maths with specialization in
Computer Applications offered by Lady Doak
College (Autonomous) affiliated to Madurai
Kamaraj University is equivalent to B.Sc.,
Mathematics for the purpose of employment in G.O.Ms.No.194, Higher
Education (K2)
Public Services.
Department, dated
14.08.2018
B.Sc., Mathematics and B.Sc., Computer
Science (Dual degree system) four years course
awarded by Annamalai University is equivalent
to B.Sc., Mathematics for the purpose of
employment in Public Services.
M.Sc., Mathematics with Computer
Applications (5 years integrated ) awarded by
Annamalai University is equivalent to B.Sc.,
Mathematics for the purpose of employment in
Public Services.

6.

M.Sc., Statistics

M.Sc., Statistics

B.A. Economics

B.A. Economics

7.

B.A.Economics

-24PG Degree in Bio Statistics (M.Sc., Bio
Statistics) awarded by University of Madras is
equivalent to PG Degree in Statistics (M.Sc.,
Statistics) for the purpose of employment in
Public Services.
M.Sc., Statistics with Computer Applications
(5 years integrated) and M.Sc., Statistics with
G.O.Ms.No.65, Higher
Computer Applications (CBCS) awarded by
Education (K2)
Annamalai University is equivalent to M.Sc.,
Department,
dated
Statistics for the purpose of employment in
24.04.2019
Public Services.
B.B.E awarded by Alagappa University is
equivalent to B.A. Economics for the purpose
of employment in Public Services.
B.A. Economics (Vocational) awarded by
Bharathidasan University is equivalent to B.A.
Economics for the purpose of employment in
Public Services.
B.A., Tourism Management and B.A. Economics
Vocational (Tourism and Management) Degree
G.O.Ms.No.266, Higher
offered by Alagappa University is equivalent to
Education (K2)
Department, dated
B.A. Economics for the purpose of
29.11.2019
employment in Public Services.

B.Sc., Statistics & M.Sc., M.Sc., Statistics (5 years integrated degree )
offered by Annamalai University is equivalent to
Statistics
B.Sc., Statistics M.Sc., Statistics Degree for the
purpose of employment in Public Services.

M.Sc., Statistics

M.Sc., Mathematics

B.Sc., Mathematics

M.Sc., Mathematics

B.Sc., Statistics & M.Sc.,
Statistics

M.Sc., (Statistics and Information Technology)
Degree offered by Manonmaniam Sundaranar
University is equivalent to M.Sc., Statistics
Degree for the purpose of employment in Public
Services.
M.Sc., Applicable Science – Mathematics and
M.Sc., Mathematics (Computer Applications)
Degree offered by Periyar University is
G.O.Ms.No.266, Higher
equivalent to M.Sc., Mathematics Degree for
Education (K2)
Department, dated
the purpose of employment in Public Services.
29.11.2019
B.Sc., Mathematics (Actuarial Science) and
B.Sc., Mathematics (Computer Applications)
Degree offered by Periyar University is
equivalent to B.Sc., Mathematics Degree for
the purpose of employment in Public Services.
M.Sc., Mathematics (Computer Applications)
Degree offered by Gandhigram Rural Institute
(Deemed to be University) is equivalent to
M.Sc., Mathematics Degree for the purpose of
employment in Public Services.
M.Sc., Mathematics(5 years integrated) Degree
offered by Annamalai University is equivalent to
B.Sc., Statistics & M.Sc., Statistics Degree for the
purpose of employment in Public Services.
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பிற்நசர்க்றக-II
PAPER-I

MATHEMATICS / MATHEMATICS WITH
STATISTICS
(DEGREE STANDARD)

CODE NO: 276

UNIT I
ALGEBRA AND TRIGONOMETRY:
Theory of Equations: Polynomial equations; Imaginary and irrational roots; Symmetric functions of roots in terms of
coefficient; Sum of rth powers of roots; Reciprocal equations; Transformations of equations.
Descrates’ rule of signs: Approximate solutions of roots of polynomials by Newton - Raphson Method - Horner’s
method; Cardan’s method of solution of a cubic polynomial.
Summation of Series: Binomial, Exponential and Logarithmic series theorems; Summation of finite series using
method of differences - simple problems.
Expansions of sin x, cos x, tan x in terms of x; sin nx, cos nx, tan nx, sin nx, cos nx , tan nx, hyperbolic and inverse
hyperbolic functions - simple problems.
Symmetric; Skew Symmetric; Hermitian; Skew Hermitian; Orthogonal and Unitary Matrices; Rank of a matrix;
Consistency and solutions of Linear Equations; Cayley Hamilton Theorem; Eigen values; Eigen Vectors; Similar
matrices; Diagonalization of a matrix.
Equivalence relations; Groups; subgroups – cyclic groups and properties of cyclic groups - simple problems;
Lagrange’s theorem; Prime number; Composite number;. decomposition of a composite number as a product of
primes uniquely (without proof); divisors of a positive integer n; congurence modulo n; Euler function; highest power
of a prime number p contained in n!; Fermat’s and Wilson’s theroems - simple problems.
Sums of sines and cosines of n angles which are in A.P.; Summation of trigonometric series using telescopic
method, C + i S method.

UNIT II
CALCULUS, COORDINATE GEOMETRY OF 2 DIMENSIONS AND DIFFERENTIAL
GEOMETRY
nth derivative; Leibnitz’s theorem and its applications; Partial differentiation. Total differentials; Jacobians; Maxima
and Minima of functions of 2 and 3 independent variables - necessary and sufficient conditions; Lagrange’s method
– simple problems on these concepts.
Methods of integration; Properties of definite integrals; Reduction formulae - Simple problems.
Conics - Parabola, ellipse, hyperbola and rectangular hyperbola - pole, polar, co-normal points, con-cyclic points,
conjugate diameters, asymptotes and conjugate hyperbola.
Curvature; radius of curvature in Cartesian coordinates; polar coordinates; equation of a straight line, circle and
conic; radius of curvature in polar coordinates; p-r equations; evolutes; envelopes.
Methods of finding asymptotes of rational algebraic curves with special cases. Beta and Gamma functions,
properties and simple problems. Double Integrals; change of order of integration; triple integrals; applications to
area, surface are volume.

UNIT III
DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LAPLACE TRANSFORMS
First order but of higher degree equations – solvable for p, solvable for x, solvable for y, clairaut’s form – simple
problems.
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ax

m

Second order differential equations with constant coefficients with particular integrals for e , x , e
mx

Second order differential equations with variable coefficients

2

ax

ax

sin mx, e

ax

cos

d2y

dy
 bx
dx
dx  cy  q(x)
2

;
Method of variation of parameters; Total differential equations, simple
problems.
Partial Differential equations : Formation of P.D.E by eliminating arbitrary constants and arbitrary functions;
complete integral; Singular integral ; general integral; Charpit’s method and standard types f(p,q)=0, f(x,p,q)=0,
f(y,p,q)=0, f(z,p,q)=0, f(x,p)= f(y,q); Clairaut’s form and Lagrange’s equations Pp+Qq=R – simple problems.
Laplace transform; inverse Laplace transform(usual types); applications of Laplace transform to solution of first and
second order linear differential equations (constant coefficients) and simultaneous linear differential equations –
simple problems.

UNIT IV
VECTOR CALCULUS, FOURIER SERIES AND FOURIER TRANSFORMS
Vector Differentiation : Gradient, divergence, curl, directional derivative, unit normal to a surface.
Vector integration: line, surface and volume integrals; theorems of Gauss, Stokes and Green – simple problems.
Fourier Series: Expansions of periodic function of period 2π ; expansion of even and
series.

odd functions; half range

Fourier Transform: Infinite Fourier transform (Complex form, no derivation); sine and cosine transforms; simple
properties of Fourier Transforms; Convolution theorem; Parseval’s identity.

UNIT V
ALGEBRAIC STRUCTURES
Groups: Subgroups, cyclic groups and properties of cyclic groups – simple problems; Lagrange’s Theorem; Normal
subgroups; Homomorphism; Automorphism ; Cayley’s Theorem, Permutation groups.
Rings: Definition and examples, Integral domain, homomorphism of rings, Ideals and quotient Rings, Prime ideal
and maximum ideal; the field and quotients of an integral domain, Euclidean Rings.
Vector Spaces: Definition and examples, linear dependence and independence, dual spaces, inner product spaces.
Linear Transformations: Algebra of linear transformations, characteristic roots, matrices, canonical forms, triangular
forms.

UNIT VI
REAL ANALYSIS
Sets and Functions: Sets and elements; Operations on sets; functions; real valued functions; equivalence;
countability; real numbers; least upper bounds.
Sequences of Real Numbers: Definition of a sequence and subsequence; limit of a sequence; convergent
sequences; divergent sequences; bounded sequences; monotone sequences; operations on convergent
sequences; operations on divergent sequences; limit superior and limit inferior; Cauchy sequences.
Series of Real Numbers: Convergence and divergence; series with non-negative numbers; alternating series;
conditional convergence and absolute convergence; tests for absolute convergence; series whose terms form a
2
non-increasing sequence; the class I .
Limits and metric spaces: Limit of a function on a real line; metric spaces; limits in

metric spaces.

Continuous functions on Metric Spaces: Functions continuous at a point on the real line, reformulation, functions
continuous on a metric space, open sets, closed sets, discontinuous functions on the real line.

-27Connectedness Completeness and compactness: More about open sets, connected sets, bounded sets and totally
bounded sets, complete metric spaces, compact metric spaces, continuous functions on a compact metric space,
continuity of inverse functions, uniform continuity.
Calculus: Sets of measure zero, definition of the Riemann integral, existence of the Riemann integral properties of
Riemann integral, derivatives, Rolle’s theorem, Law of mean, Fundamental theorems of calculus, Taylor’s theorem.
Sequences and Series of Functions. Pointwise convergence of sequences of functions, uniform convergence of
sequences of functions.

UNIT VII
COMPLEX ANALYSIS
Complex numbers: Point at infinity , Stereographic projection
Analytic functions: Functions of a complex variable , mappings, limits , theorems of limits, continuity, derivatives,
differentiation formula, Cauchy-Riemann equations, sufficient conditions Cauchy-Riemann equations in polar form,
analytic functions, harmonic functions.
Mappings by elementary functions: linear functions, the function 1/z, linear fractional transformations , the functions
n
z
w=z , w=e , special linear fractional transformations.
Integrals: definite integrals, contours , line integrals, Cauchy-Goursat theorem, Cauchy integral formula, derivatives
of analytic functions, maximum moduli of functions.
Series: convergence of sequences and series,Taylor’s series, Laurent’s series, zero’s of analytic functions.
Residues and poles: residues, the residue theorem, the principal part of functions, poles, evaluation of improper
real integrals, improper integrals, integrals involving trigonometric functions, definite integrals of trigonometric
functions

UNIT VIII
DYNAMICS AND STATICS
DYNAMICS: kinematics of a particle, velocity, acceleration, relative velocity, angular velocity, Newton’s laws of
motion, equation of motion, rectilinear motion under constant acceleration, simple harmonic motion.
Projectiles : Time of flight, horizontal range, range in an inclined plane. Impulse and impulsive motion, collision of
two smooth spheres, direct and oblique impact-simple problems.
Central forces : Central orbit as plane curve, p-r equation of a central orbit, finding law
given central orbit, finding the central orbit for a given law of force.

of force and speed for a

Moment of inertia : Moment of inertia of simple bodies, theorems of parallel and perpendicular axes, moment of
inertia of triangular lamina, circular lamina, circular ring, right circular cone, sphere (hollow and solid).
STATICS: Types of forces, Magnitude and direction of the resultant of the forces acting on a particle, Lami’s
Theorem, equilibrium of a particle under several coplanar forces, parallel forces, moments, couples-simple
problems.
Friction: Laws of friction, angle of friction, equilibrium of a body on a rough inclined plane acted on by several
forces, centre of gravity of simple uniform bodies, triangular lamina, rods forming a triangle, trapezium, centre of
gravity of a circular arc, elliptic quadrant, solid and hollow hemisphere, solid and hollow cone, catenary-simple
problems.

UNIT IX
OPERATIONS RESEARCH
Linear programming – formulation – graphical solution – simplex method
Big-M method – Two-phase method-duality- primal-dual relation – dual simplex method – revised simplex method –
Sensitivity analysis. Transportation problem – assignment problem.

-28Sequencing problem – n jobs through 2 machines – n jobs through 3 machines – two jobs through m machines – n
jobs through m machines
PERT and CPM : project network diagram – Critical path (crashing excluded) – PERT computations.
Queuing theory – Basic concepts – Steady state analysis of M/M/1 and M/M/systems with infinite and finite
capacities.
Inventory models : Basic concepts - EOQ models : (a) Uniform demand rate infinite production rate with no
shortages (b) Uniform demand rate Finite production rate with no shortages – Classical newspaper boy problem
with discrete demand – purchase inventory model with one price break.
Game theory : Two-person Zero-sum game with saddle point – without saddle point – dominance – solving 2 x n or
m x 2 game by graphical method.
Integer programming : Branch and bound method.

UNIT IX
MATHEMATICAL STATISTICS
Statistics – Definition – functions – applications – complete enumeration – sampling methods – measures of central
tendency – measures of dispersion – skewness- kurtosis.
Sample space – Events, Definition of probability (Classical, Statistical & Axiomatic ) – Addition and multiplication
laws of probability – Independence – Conditional probability
– Bayes theorem – simple problems.
Random Variables (Discrete and continuous), Distribution function – Expected values & moments – Moment
generating function – probability generating function – Examples. Characteristic function – Uniqueness and
inversion theorems – Cumulants, Chebychev’s inequality – Simple problems.
Concepts of bivariate distribution – Correlation : Rank correlation coefficient – Concepts of partial and multiple
correlation coefficients – Regression : Method of Least squares for fitting Linear, Quadratic and exponential curves
- simple problems.
Standard distributions – Binomial, Hyper geometric, Poission, Normal and Uniform distributions – Geometric,
Exponential, Gamma and Beta distributions, Inter-relationship among distributions.
Sampling Theory – sampling distributions – concept of standard error-sampling distribution based on Normal
distribution : t, chi-square and F distribution.
Point estimation-concepts of unbiasedness, consistency, efficiency and sufficiency- Cramer Rao inequality-methods
of estimation : Maximum likelihood, moments and minimum chi-square and their properties.
Test of Significance-standard error-large sample tests. Exact tests based on Normal, t, chi-square and F
distributions with respect to population mean/means, proportion/proportions variances and correlation co-efficient.
Theory of attributes – tests of independence of attributes based on contingency tables – goodness of fit tests
based on Chi-square.
Analysis of variance : One way, two-way classification – Concepts and problems, interval estimation – confidence
intervals for population mean/means, proportion/proportions and variances based on Normal, t, chi-square and F.
Tests of hypothesis : Type I and Type II errors – power of test-Neyman Pearson Lemma – Likelihood ratio tests –
concepts of most powerful test –simple problems
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STATISTICS
(UG STANDARD)
CODE NO:274
UNIT I : Uses, Scope and limitation of Statistics, Collection, Classification and Tabulation of data, Diagramatic and
Graphical representation, Measures of location, dispersion, Skewness and Kurtosis – Correlation and regression –
Curve Fitting – Linear and Quadratic equation by the method of least squares.
UNIT II : Probability - Addition, Multiplication and Baye’s Theorems and their application. Tchebychev’s inequality.
Random variables – Univariate and Bivariate – Probability distributions – Marginal and conditional distributions –
Expectations – Moments and cumulants generating functions.
UNIT III : Probability distributions – Binomial, Poisson, Geometric and Hypergeometric. Continuous distributions –
Uniform, exponential and normal. Sampling distributions and standard error, student’s ‘t’, Chi-square and F statistic –
distributions and their applications.
UNIT IV : Estimation – Point estimation – properties of estimates Neyman – Fisher Factorization theorem(without proof)
Cramer – Rao inequality, Rao – Blackwell theorem – MLE and method of Moments estimation – Interval estimation – for
population mean and variance based on small and large samples.
UNIT V : Tests of Hypothesis – Null and Alternative – Types of errors – Power of test, Neyman – Pearson lemma, UMP
and Likelihood ratio tests, Test procedures for large and small samples – Independence of attributes, Chi-square test –
Goodness of fit
UNIT VI : Simple random sample – stratified, systematic, Cluster (Single stage) Estimation of mean and variance in
SKS – Sample Survey – Organisation – CSO and NSSO – Sampling and Non-Sampling errors.
2

3

2

Analysis of Variance – Principles of design CRD, RBD and LSD – Factorial experiments 2 , 2 and 3 (Without
confounding) Missing plot techniques.
UNIT VII : Concept of SQC – Control Charts – X, R, p and charts Acceptance sampling plan – single and double – OC
curves Attributes and Variables plan.
OR Models – Linear Programming problems – Simplex method Dual – Primal, Assignment problems, Net work – CPM
and PERT
UNIT VIII : Time series – Different components – Trend and Seasonal Variations – Determination and elimination
UNIT IX : Index Numbers – Construction and uses – Different kinds of simple and weighted index numbers – Reversal
tests – construction and use of cost of living index numbers – Birth and death rates – Crude and standard death rates,
Fertility rates – Life table construction and uses.
UNIT X : Statistical Computing using Excel – Understanding on the usage of Statistical Packages including SPSS,
MINITAB and SAS.
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PAPER-I
ECONOMICS / ECONOMICS WITH STATISTICS
(DEGREE STANDARD)

CODE NO.275

UNIT I
Introduction, Theory of Consumer Behaviour and Theory of Production: Definitions of
Economics - Nature and Scope of Economics - Importance and Uses of Micro Economics Deductive method and Inductive method – Nature of Economic Statics and Economic
Dynamics - Economic Laws - Law of Demand - Utility Analysis
- Elasticity of Demand - Consumer's surplus - Indifference Curve Analysis. Theory of Production : Production Function Factor Combination - Marginal Rate of Substitution – Laws of Returns - Returns to Scale - Producer's EquilibriumProducer’s Surplus - Internal and External Economies and Diseconomies of Scale of Production- Value - Price
Determination under different Market Structures - Marginal Productivity Theory of Distribution - Theories of Rent,
Wages, Interest and Profit- Causes for Wage difference - Trade Unions and Wages - Cost and Revenue Curves in the
Short-run and Long-run - Welfare Economics - Meaning of Social Welfare – Different concepts of Social Welfare.

UNIT II
Introduction to Macro Economics and National Income: Definition of Macro Economics - Nature and Scope of Macro
Economics – Difference between Micro and Macro Economics -Stock and flow variables – National Income: Definition –
Methods of Measurement of National Income – Difficulties in Measurement of National income
– Uses of National Income estimates - J.B.Says' Law of Market - Keynesian Theory of Employment- Consumption
Function and Investment Function -Multiplier -Accelerator - Inflation - Deflation - Trade Cycle.

UNIT III
Monetary Economics and Fiscal Economics: Functions of Money - Classifications of Money- Value of Money Quantity Theory of Money – Cambridge Version – Fisher and Friedman- Keynesian Critique - Components of Money
Supply and Demand – Neutrality of Money - Functions of Commercial Bank and Central Bank - Monetary PolicyFunctions of Money Market - Capital Market.
Fiscal Economics: Nature and Scope of Public Finance – Difference between Public and Private Finance – Principle of
Maximum Social Advantage - Major Fiscal Functions - Principles of Taxation – Canons of Taxation- Direct and Indirect
Taxes- Public Expenditure - Causes and Growth - Revenue Structure - Sources - Incidence and Shifting of Taxation Public Debt - Sources - Methods of Repayment - Budget – Techniques - Canons – Types of Budget – Balanced,
Unbalanced, PBB, Zero Based Budgeting - Fiscal Policy.

UNIT IV
International Trade: Nature of International Trade – Internal and International Trade
- Importance of International Trade - Classical Theory of International Trade - Adam Smith's Absolute Advantage
Theory - Ricardo's Comparative Cost Theory - J.S.Mill's Theory of Reciprocal Demand - Hecksher Ohlin Theory of
International Trade - Exchange Rate -

Balance of Payments Difficulties - Measures - Free Trade vs Protection

Policy - International Liquidity - SDR - IMF – IBRD –WTO – UNCTAD. UNIT V

History of Economic Thought: Mercantilism – Physiocracy - Adamsmith - Ricardo
- Malthus - Karl Marx - Pigou's Welfare Economics - Schumpeter - Theory of Rational Expectations - Keynes - Economic
ideas of Ghandhiji.
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UNIT VI
Economics of Development and Economics of Planning: Meaning of Economic Development and Economic Growth
- Difference between Growth and Development - Indicators of Development- Features of Indian Economy and Tamil
Nadu Economy - Obstacles of Development - Economic and Non-economic Factors - Agriculture - Role and
Importance -Low Productivity - Causes - Measures - Green Revolution -Land Reforms - Development in India and
Tamil Nadu. Economics of Planning: Meaning and Objectives of Economic Planning – Types of Planning - Five Year
Plans in India - Objectives of Indian Plans and Failures & Achievements - Population Policy
- Human Resource Development - Employment Schemes - MGNREGS - Poverty Alleviation Programme in India and
Tamil Nadu - Rural Industrialisation - SIDCO - DIC - Industrial Estates - Role of Transport.

UNIT VII
Industrial Economics: Industry - Large scale and Small Scale Industries - Development in India and Tamil Nadu Industrial policy - 1948, 1956, 1991 - Industrial Disputes – Measures to settle Industrial Disputes.

UNIT VIII

Descriptive Statistics: Different data types – Nominal, ordinal, binary and categorical data types - Diagrammatic
representation of data – Standard charts, curves diagrams and plots including box plots - Statistical measures – Measures
of central tendency – Measures of dispersion - Regression and Correlation coefficients

UNIT IX
Official Statistics and Sampling methods: Official Statistical System in India - Sampling versus Census – preparation
of schedules and questionnaires - Probability and nonprobability sampling method including simple random sampling,
systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling.

UNIT X
Statistical tests for: single proportion, equality of two proportions (large sample) - single mean, equality of two
population means (small and large samples) - single variance and equality of two variances - independence of attributes
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PAPER-II
GENERAL STUDIES
(Degree Standard)
(Objective Type)
Subject Code: 003
UNIT-I : GENERAL SCIENCE
(i)

Scientific Knowledge and Scientific temper - Power of Reasoning
- Rote Learning Vs Conceptual Learning - Science as a tool to
understand the past, present and future.

(ii)

Nature of Universe - General Scientific Laws – Mechanics Properties of Matter, Force, Motion and Energy - Everyday
application of the basic principles of Mechanics, Electricity and
Magnetism, Light, Sound, Heat, Nuclear Physics, Laser,
Electronics and Communications.

(iii)

Elements and Compounds, Acids,
Products, Fertilizers, Pesticides.

(iv)

Main concepts of Life Science, Classification of Living Organisms,
Evolution, Genetics, Physiology, Nutrition, Health and Hygiene,
Human diseases.

(v)

Environment and Ecology.

Bases,

Salts,

Petroleum

UNIT-II: CURRENT EVENTS
(i)

History - Latest diary of events - National symbols - Profile of
States - Eminent personalities and places in news – Sports Books and authors.

(ii)

Polity - Political parties and political system in India - Public
awareness and General administration - Welfare oriented
Government schemes and their utility, Problems in Public
Delivery Systems.

(iii)

Geography - Geographical landmarks.

(iv)

Economics - Current socio - economic issues.

(v)

Science - Latest inventions in Science and Technology.
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UNIT- III: GEOGRAPHY OF INDIA
(i)

Location – Physical features - Monsoon, rainfall, weather and
climate - Water resources - Rivers in India - Soil, minerals and
natural resources - Forest and wildlife - Agricultural pattern.

(ii)

Transport - Communication.

(iii) Social geography – Population density and distribution - Racial,

linguistic groups and major tribes.
(iv) Natural

calamity – Disaster Management – Environmental
pollution: Reasons and preventive measures – Climate change –
Green energy.

UNIT – IV: HISTORY AND CULTURE OF INDIA
(i)

(ii)

Indus valley civilization - Guptas, Delhi Sultans, Mughals and
Marathas - Age of Vijayanagaram and Bahmani Kingdoms South Indian history.
Change and Continuity in the Socio - Cultural History of India.

(iii)

Characteristics of Indian culture, Unity in diversity – Race,
language, custom.
(iv) India as a Secular State, Social Harmony.
UNIT-V: INDIAN POLITY
(i)

Constitution of India - Preamble to the Constitution - Salient
features of the Constitution - Union, State and Union Territory.

(ii)

Citizenship, Fundamental rights, Fundamental duties, Directive
Principles of State Policy.

(iii)

Union Executive, Union legislature – State Executive,
State Legislature – Local governments, Panchayat Raj.

(iv)

Spirit of Federalism: Centre - State Relationships.

(v)

Election - Judiciary in India – Rule of law.

(vi)

Corruption in public life – Anti-corruption measures – Lokpal
and LokAyukta - Right to Information - Empowerment
of
women - Consumer protection forums, Human rights charter.
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UNIT-VI: INDIAN ECONOMY
(i)

Nature of Indian economy – Five year plan models - an
assessment – Planning Commission and Niti Ayog.

(ii)

Sources of revenue – Reserve Bank of India – Fiscal Policy and
Monetary Policy - Finance Commission – Resource sharing
between Union and State Governments - Goods and Services Tax.

(iii)

Structure of Indian Economy and Employment Generation, Land
reforms and Agriculture - Application of Science and Technology
in agriculture - Industrial growth - Rural welfare oriented
programmes – Social problems – Population, education, health,
employment, poverty.

UNIT-VII: INDIAN NATIONAL MOVEMENT
(i)

National renaissance – Early uprising against British rule - Indian
National Congress - Emergence of leaders – B.R.Ambedkar,
Bhagat Singh, Bharathiar, V.O.Chidambaranar, Jawaharlal Nehru,
Kamarajar, Mahatma Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Thanthai
Periyar, Rajaji, Subash Chandra Bose and others.

(ii)

Different modes of Agitation: Growth of Satyagraha and Militant
movements.

(iii) Communalism and partition.

UNIT- VIII : History, Culture, Heritage and Socio - Political Movements
in Tamil Nadu
(i)

History of Tamil Society, related Archaeological discoveries, Tamil
Literature from Sangam age till contemporary times.
(ii) Thirukkural : (a) Significance as a Secular literature
(b) Relevance to Everyday Life
(c) Impact of Thirukkural on Humanity
(d) Thirukkural and Universal Values - Equality,
Humanism, etc
(e) Relevance to Socio - Politico - Economic affairs
(f ) Philosophical content in Thirukkural
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(iii)

Role of Tamil Nadu in freedom struggle - Early agitations
against British Rule - Role of women in freedom struggle.

(iv)

Evolution of 19th and 20th Century Socio-Political
movements in Tamil Nadu - Justice Party, Growth of
Rationalism
Self Respect Movement, Dravidian
movement and Principles underlying both these movements,
Contributions of Thanthai Periyar and Perarignar Anna.

UNIT – IX : Development Administration in Tamil Nadu
(i)

Human Development Indicators in Tamil Nadu and a
comparative assessment across the Country – Impact of
Social Reform movements in the Socio - Economic
Development of Tamil Nadu.

(ii)

Political parties and Welfare schemes for various sections of
people – Rationale behind Reservation Policy and access to
Social Resources - Economic trends in Tamil Nadu – Role
and impact of social welfare schemes in the Socio economic development of Tamil Nadu.

(iii)

Social Justice and Social Harmony as the Cornerstones of
Socio - Economic development.

(iv)

Education and Health systems in Tamil Nadu.

(v)

Geography of Tamil Nadu and its impact on Economic growth.

(vi)

Achievements of Tamil Nadu in various fields.

(vii)

e-governance in Tamil Nadu.

UNIT-X: APTITUDE AND MENTAL ABILITY
(i)
(ii)

Simplification – Percentage - Highest Common Factor (HCF)
- Lowest Common Multiple (LCM).
Ratio and Proportion.

(iii)

Simple interest - Compound interest - Area - Volume - Time
and Work.

(iv)

Logical Reasoning - Puzzles-Dice - Visual Reasoning - Alpha
numeric Reasoning – Number Series.
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ANNEXURE-III
FORMAT OF EXPERIENCE CERTIFICATE FOR THE POST OF
STATISTICAL ASSISTANT IN TAMIL NADU FOOD SAFETY AND
DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT
1.

Name and Address of the Institution / Organisation

2.

Whether the said
recognized one?

Institution / Organisation

:
is a

3.

Registration Number of Institution / Organisation if any

4.

Name of the Employee and Date of Birth

5.

Qualification possessed by the Employee on the Date of
Joining the above said Institution / Organisation

6.

7.

8.

Nature of the Work/Duty performed by the Employee
(To be mentioned in brief)

:
:
:

:

:

Whether the Employee possesses working knowledge :
in Computer Statistical tool such as Microsoft office
proficiency certificate as laid in para 4(B) of this
notification.
Certificate from the Institution / Organisation
:

Office Seal:
Date:
Place:

Yes / No

The above said employee have
experience in this Institution /
Organisation as stated above. The
above particulars furnished by me
is correct

Signature.
Name & Designation of the issuing Authority

Note:
Institution / Organisation which issues the certificate is cautioned that issuing of any certificate containing false
details will lead to legal / penal action on them.
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gpw;nrh;f;if-V
xU’;fpize;j g[s;spapay; rhh;epiyg; gzpfspy; ml’;fpa gjtpfSf;fhd bjhpt[ Kiw
Fwpj;j cj;njr fhy ml;ltiz
வ.எண்

நிகழ்வு

கால வரிசை

1.

vGj;Jj; njh;t[ Kot[ btspaPL

மார்ச் 2022

2.

rhd;wpjH; rhpghh;g;gpw;F rhd;wpjH; gjpntw;wk;

மார்ச் 2022

3.

rhd;wpjH; rhpghh;g;g[

ஏப்ரல் 2022

4

fye;jha;t[

ஏப்ரல் 2022

பசனாபர்

